
Revidert referat styremøte 25.08.2021. 

Møtenummer:  7/2021 

Dato:   25.08,2021 

Kl:   18.00-2130 

Sted:                           Aker Lås, Brobekkveien 105 

 

Tilstede: Marianne Aker, Carol Ann Myhre, Kari Schrøder, Wenche M. Olsen,  Gro Eker 

 

Dagsorden: 

 Sak 48/2021: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

 Sak 57 trukket av Kari. Årsak: Ikke relevant.  

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  

 

Sak 49/2021: Saker vedtatt på styrets Facebook-side siden forrige styremøte. 

 Referat fra styremøtet 17.06.2021 er godkjent på styrets Facebook-side.  

Vedtak: Valpekurs kansellert, innkjøp av vippe til agility og ny gressklipper innvilget. 

Vedtak: Ny justering av dokumentet “ Retningslinjer for trening og kurs”. 

 

Oppfølging av aksjoner siden siste styremøte: 

 Vedlagt brev fra Ragnhild om boken til vårt 40 års jubileum. Sak er nå avsluttet. 

Klubben sender blomster til Ragnhild og takker for arbeidet med boken. 

 Aksjoner fra forrige styremøte utført. 

Sak50/2021: A 

Hva slags klubb ønsker vi å være i framtiden? 

Saken ble grundig diskutert. Vi har fått mange nye medlemmer og det er positivt for klubben. 

Mye taler for at medlemstallet vil fortsette å øke. 

Det er enighet i styret om krav for å delta på de organiserte treningene. Det er også enighet 

om å opprettholde hverdagslydighets-gruppen ut høst semesteret. Diskusjonen gikk på om vi 

skal ha et tilbud neste år til ekvipasjer som ikke oppfyller krav for å delta på trening. Det ble 

pekt på fordelen med tanke på rekruttering på sikt til de forskjellige grenene. Men det kreves 

mye for å opprettholde et slikt tilbud. Presset på treningsansvarlige  og treningslederne er 

allerede stort. Og det er per i dag mye som kreves for å tilrettelegge treningene i de bestående 



grenene. Alle er jo med i klubben for å trene egen hund. I tillegg kreves en god del erfaring 

og kunnskap for å lede en hverdagslydighet gruppe. Det er vanskelig for klubben å 

kvalitetssikre dette. Det ble enighet om at vi skal være en hundeklubb hvor medlemmer trener 

i respektive grener og at kurs i hverdagslydighet bør utføres av kvalifiserte hundeskoler.  

Det ble også stilt spørsmål om det kan bli aktuelt å sette begrensning på antall ekvipasjer på 

hver trening. Kan organiserte formiddags treninger bli aktuelt framover? Går det en grense på 

aktive medlemmer i hver gren?  

Styret mener enstemmig at vi er en hundeklubb for medlemmer som ønsker å trene agility, 

bruks, lydighet og rallylydighet.  

Vedtak: Det blir innkalt til møte med treningsansvarlige og styret.  

Aksjon: Carol og Marianne. 

På møtet med treningsansvarlige og styret er det en del saker som bør diskuteres. Det blir satt 

opp et forslag til punkter på styresida vår på Face book. 

Vedtak: Agenda for møte mellom styret og treningsansvarlige planlegges. 

Aksjon Kari. 

 

Sak 50/21 : B 

Endre tekst på OODKs hovedside. 

Det var enighet om at vår presentasjon av klubben på hjemmesiden ikke er i samsvar med 

våre retningslinjer for trening og kurs. 

Det gjelder både informasjonen om OODK og medlemskap. Beskrivelse av hva nye 

medlemmer kan forvente, svarer ikke til våre nye retningslinjer. Forslag til ny tekst blir 

presentert på styrets Face book side for godkjenning. 

Vedtak: Vår hjemmeside blir oppdatert raskest mulig i tråd med våre retningslinjer for 

trening og kurs. 

Aksjon: Kari 

 

Sak 51/2022: Budsjettere en fast støtte til hver gren. 

Fordeler og ulemper med fast budsjettering ble diskutert. 

Økonomi vil bli diskutert på møtet med treningsansvarlige. Viktig at alle grener er klar over 

mulighet for å søke støtte.  

Styret mener vi ikke skal budsjettere fast støtte. 



Vedtak: Fast støtte til hver gren er et punkt på agenda til møtet med treningsansvarlige. 

Sak52/2021: pris på eksterne/interne instruktører. 

Vi har en timepris på 250 kr for interne instruktører som holder kurs for OODK, for eksempel 

bronsemerkekurs. Profilerte utøvere (som også selv har egen kursvirksomhet) som også er 

medlem av vår klubb, krever en høyere timepris. Styret diskuterte litt fram og tilbake hvordan 

man skal skille hvilke instruktører som kan kreve høyere timepris,. men meritter er 

avgjørende.  

Det er fortsatt opp til treningsansvarlig hvilken kursholder man velger. 

Vedtak: Det kreves minimum 3 1. premieringer i øverste klasse for å kreve høyere 

timepris.  

Sak 53/2021: OODK- poeng for å holde trening en kveld. 

Enighet om at poeng for å lede treninger bør heves. Kravet er imidlertid at man leder 

treningen i minst 2,5 time og ikke trener egen hund.  

Vedtak: Betaling  for å holde trening økes til 250 poeng. Gjeldene fra oppstart høst 

2021. 

 

Sak 54/2021: Konkurranse lydighet søker om økonomisk støtte. 

Forespørsel fra Konkurranselydighet om støtte til å innleie dommer. Målet er å gjennomgå 

nye regler for lydighetsprøver. 

Gjennomgangen er åpen for alle medlemmer i lydighetsgruppa. 

Enighet i styret om å godkjenne søknad. 

Vedtak: Styret godkjenner støtte på kr 2-3000 til gjennomgang av nytt regelverk i 

lydighet. 

 

Sak55/2021: Bruksgruppa søker om støtte til kurs/treningssamling. 

Brukshund gruppa skal ha treningssamling.  Søknad om støtte på kr 100 pr person til middag 

lørdag kveld. 

Klubben gir ikke støtte til bevertning. Vi gir støtte til faglig innhold, kurs og trenings 

samlinger. 

Vedtak: Forespørsel avvist. 

 



Sak56/2021:Innetrening for bruks og lydighet. 

Marianne la fram kontrakt for innetrening i lydighet og bruks. 

Det er regnet på leiepris og antall interesserte medlemmer. Vi inngår en forpliktende 

kontrakt. Styret er innforstått med forpliktelsen. 

Vedtak: Styret godkjenner kontrakt. 

 

Sak57/2021: Sak trukket. 

 

Sak58/2021: Diverse spørsmål fra agility gruppa ang stevne 04.09. 

Vedlegg i sak. 

Oppgaver fordelt og utstyr i orden. 

Forslag til vedtak: 

Faste punkter: 

 Antall medlemmer 381 

 Klubbaktiviteter  

 Økonomi 

 Stevner 

 Trening/kurs 

 Materiell/vedlikehold 

 Innetrening 

 Nye mail 

 Evt. 

Dato:01.09.2021 

For leder, Kari Schrøder, sekretær. 

 

 

 

 

 

 

 


