
Referat fra styremøte i OODK  
 

Møtenummer: 5/2021  

Dato: 18.05.2021  

Kl.: 19.00-22.00 

Sted: Brobekkveien 105  

  

Til stede: Marianne Aker, Carol Ann Myhre, Hege Torp, Anette B. Jægersborg, Wenche M. 

Olsen, Tormod Skaret, Gro Eker.  

Fravær: Kari Schrøder, Helle Langmoen. 

  

Dagsorden:  
 

Sak 30 /2021: Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Nye saker til dagsorden tas opp under dette punktet. Marianne leder møtet. 
 

• Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes med en ny sak: Sak 42/2021: Klubbens 

40-årsjubileum. 

  

Sak 31/2021: Godkjenning av referat  
 

• Referat fra styremøtet 19.04.2021 er godkjent på styrets Facebook-side.  

  

Sak 32/2021: Saker vedtatt på styrets Facebook-side siden forrige styremøte  
 

• Godkjenning enkelttilfelle for å starte trening uten grunnkurs agility.  

• Gjenåpning av Brekke med vedlagte smitteverntiltak.  

• Styret kontaktet kommunen ang. gruslegging.  

  

Sak 34/2021: Gruslegging Brekke  
 

Styret har fått nei fra kommunen til å fylle på med grus under agilityhengeren. Styret foreslår 

å kjøpe en duk som kan legges under hjulene og flytte hengeren til grusen som allerede ligger 

mellom veien og hytta. 
 

• Vedtak: Tormod kjøper inn duk og er i dialog med agility. Flytting av hengeren 

avklares med og gjennomføres i samarbeid med agility. 

  

Sak 35/2021: Toaletter  
 

Styret har mottatt tilbud for nytt toalett: 27.000 kr. Tormod og representant fra Hibas har sett 

på de to toalettene vi har nå. Den ene er i orden (men bør rengjøres grundig), men den andre 

er gammel og sliten. Vi har ingen serviceavtale, men har tømt toalettene ved behov. Det vil 

koste i underkant av 10.000 kr for å oppgradere det gamle toalettet. Det vurderes som 

tilstrekkelig med ett toalett på Brekke. Ved større arrangementer leies det inn ett til.  
 

• Vedtak: Styret ønsker å avhende det eldste toalettet. Tormod forsøker å legge ut det 

gamle toalettet på «gis bort mot henting» på Finn.no.   

  

 

 
 



Sak 36/2021: Forslag til endringer i følgende dokumenter  
 

Arbeidsfordeling internt i styret; Prosedyrer for kursadministrasjon; Retningslinjer trening og 

kurs. Oppfølging av vedtak sak 25/2021 og sak 27/2021. Se vedlegg.  
 

• Vedtak: Dokumentet «Fordeling av ansvar og oppgaver styret 2021» ferdigstilles i 

tråd med styrets diskusjon. Diskusjonen rundt «Retningslinjer for trening og kurs» tas 

opp igjen på neste styremøte. 
 

  

Sak 37/2021: Regler/føringer for erfarne hundeførere og uerfarne hunder  

 

Hvem må ta grunnkurs før trening (AG)? Skal klubben ved styret setter regler/føringer eller er 

det opp til hver enkelt treningsleder/ treningsansvarlig å bestemme? 

Tidligere OODKs praksis.  
 

• Vedtak: Styret vedtok at treningsansvarlige/-ledere i den enkelte gren skal bestemme 

hvem som kan delta på klubbens treningsopplegg. Styret oppfordrer hver gren til å 

gjennomgå gjeldende regler/føringer og sende ev reviderte/oppdaterte forslag til styret 

for innspill. 

  

Sak 38/2021: Dropbox og mail (post@oodk.org) 

  

Hvor lenge bør e-post til klubben oppbevares. Skal vi ha et katalogiseringssystem eller er det 

opp til hver enkelt sekretær å lage et system?   
 

• Vedtak: Sittende sekretær arkiverer eldre e-poster i egen mappe og lager et godt 

system nye, innkomne e-post. På styremøtets dagsorden legges det til en post under 

”faste orienteringspunkter” for gjennomgang av viktige inngående e-poster. 

  

Sak 39/2021: Status for planlagt NKK instruktørkurs Trinn I  
 

OODK trenger flere instruktører og ønsker å arrangere NKK instruktørkurs. Saken ble tatt 

opp på styremøte i oktober 2020. Styret ga Hege Torp i oppdrag å se på mulighetene for å 

arrangere instruktørkurs Trinn I i løpet av 2021. Styret har behandlet saken på flere møter 

tidligere, se sak 74/2020, 78/2020 og 4/2021. Kurset starter opp 29. mai 2021. Det er 9 

deltakere, herav 8 fra OODK.  
 

• Vedtak: Saken ble tatt til orientering.  

  

Sak 40/2021: Trening på Brekke når det er stevne  
 

Medlemmene i OODK som ønsker å fritrene må ta hensyn til ev. stevner og kurs. OODK-

medlemmene må sjekke kalender før de drar for å trene i helgene.  
 

• Vedtak: Marianne og Karine avklarer hvordan informasjon om kurs, treninger og 

stevner kan tydeliggjøres for medlemmene. 

  

 

 

 

Sak 41/2021: Husstandsmedlemsskap  

mailto:post@oodk.org


 

Hvordan blir man husstandmedlem? Informasjonen på klubbens hjemmeside er ikke riktig.  
 

• Vedtak: Teksten på OODKs hjemmeside oppdateres med korrekt informasjon. 

Marianne kontakter web-ansvarlig. 
 

 

Sak 42/2021: Klubbens 40-årsjubileum 

 

Jubileumsboka er fortsatt under utarbeidelse. Festkomiteen, bestående av Hege Sundsbarm, 

Maja Galinska-Solum, Eva Ulven og Gro Eker, er i planleggingsfasen. Det er ønskelig å 

gjennomføre markeringen i løpet av sensommer 2021. 

 

• Vedtak: Festkomiteen legger fram forslag til arrangement og budsjett som styret kan 

diskutere på neste styremøte. Marianne tar kontakt med Ragnhild Knudsen angående 

status på jubileumsboka. 

 

  

Faste orienteringssaker:  

• Antall medlemmer: 343 

• Klubbaktiviteter   

• Økonomi  

• Stevner: Bruks gjennomførte stevne 8. mai, lp måtte avlyse sitt stevne 9. mai pga. 

koronatiltakene.  

• Trening/kurs:  

• Pågående Katja-kurs i lydighet, Monica Wickstrøm-kurs første helgen i juni; 

Rally hadde nybegynnerkurs 15.-16. Mai; agility skal ha nybegynnerkurs i 

pinsehelgen 22.-23. mai; pågående feltsøkkurs i bruks (over tre ganger); 

Ferdselsprøvekurs og ferdselsprøve gjennomført. 

• Materiell/vedlikehold: 

• Tormod tar seg av organisering av dugnad. Det som må til, er generell 

opprydding av området, rydding og vasking av hytta og gjennomgang av 

utstyr. Dato: onsdag 2. juni.  

• Innetrening:  

• Bymiljøetaten har ingen ledige tomter på nåværende tidspunkt. Skar leir 

undersøkes fortsatt som en mulighet. 

• E-poster siden sist  

 

 

  

Dato: 18.05.2021  

For leder, Anette B. Jægersborg, styremedlem.  
  

  

 


