
Referat fra styremøte i OODK 
 

Møtenummer:  10/2021 

Dato:   16.11.2021 

Klokken:  18:00 

Sted:   Aker Lås, Brobekkveien 

Innkalt:   Anette B. Jægersborg (Lydighet/Bruks) 

Carol Ann Myhre (Lydighet) 

Gro Eker (Lydighet) 

Hege Torp (Bruks) 

Marianne Aker (Lydighet) 

Wenche Marie Olsen (Rally) 

Forfall:   Helle Langmoen (Agility) 

  

Dagsorden: 

 

Sak 78/2021: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 

Sak 79/2021: Saker vedtatt på styrets face book-side siden forrige styremøte 

• Referat fra styremøte 25. oktober 2021 

 

Oppfølging av aksjoner siden forrige styremøte: 

• Det legges tekst på FB-siden til Styret og treningsansvarlige vedr Vipps og bank. 

• 40-årsjubileumskomiteen er oppløst. Jubileet utsettes til 2025 da klubben er 45 år. 

 

Sak 80/2021: Instruktørkurs NKK Trinn 1: Støtte til delvis dekning av kursavgift 

Åtte medlemmer i OODK har fullført og bestått instruktørkurs NKK Trinn 1. Formell godkjennelse fra 

NKK foreligger ikke ennå.  

Kursdeltakere ble i forkant informert om at de som har fullført kurset og bestått eksamen kan søke om 

delvis dekning av kursavgiften fra klubben. Styret diskuterte hvilke krav som bør stilles for å innvilge 

støtte. 

 

Vedtak: Styret vedtok at medlemmer i OODK som har fullført og bestått Instruktørkurs NKK Trinn 1 

kan søke om delvis dekning av kursavgift fra OODK dersom de kommende sesong stiller seg til 

disposisjon som treningsleder for den aktuelle grenens treningsgruppe, samt forplikter seg til å 

holde/være hjelpeinstruktør på minst ett kurs for nybegynnere for en av grenene i OODK. Dette skal 

gjøres i samarbeid med treningsansvarlige for grenen. Kurset skal minimum omfatte 15 timer.  

 

 

Sak 81/2021: Regnskapsrapport per oktober 2021 

Kasserer orienterte om regnskapet. Aktiviteten i klubben i 2021 har vært langt større enn i 2020. Det 

ligger an til et godt økonomisk resultat for OODK. 

 

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. 



Sak 82/2021: Søknad om støtte til kurs for instruktører i agility 

Agilitykomitéen søker støtte til instruktørsamling i desember. Dette er et tilbud til de som har fungert 

som instruktører i agility i vår og høst 2021. Dersom det blir noen plass til overs, vil de tilbys de til 

dem som kunne ønske å fungere som trener fremover, men som ikke er så stødig ennå. Kurset holdes i 

Vestby Agilityhall helgen 4.-5. desember, hall-leie er kr. 7 000. Silje Johansen er kursinstruktør, hun 

skal gå igjennom temaer som innlæring, tilpassing til ekvipasjer, handling-teknikker og pedagogisk 

tilnærming i instruering. Hun tar kr. 10 000 pluss kjøretillegg. Det søkes om støtte fra klubben for å 

kunne gjennomføre dette kurset som er ment for å heve kompetansen til AG-instruktører. Det er 10 

plasser på kurset, beregnet per person blir det kr. 1 750 i kursavgift. 

Vedtak: Søknaden innvilges med 50% støtte av kursavgiften på kr 1 750 per person under 

forutsetning av at det søkes om støtte fra Studieforbundet Natur og Miljø. 

 

Sak 83/2021: Eventuelt 

Ingen saker. 

 

 

Faste orienteringspunkter: 

• Antall medlemmer 418 

• Økonomi  Se sak 81 

• Stevner   Alle grener har meldt inn neste års stevner 

• Trening/kurs  Innetrening pågår for alle grener 

• Materiell/vedlikehold Alt i orden 

 

 

 

16.11.2021 

Marianne Aker 

Styreleder 


