
Referat fra styremøte i OODK 
 

Møtenummer:  9/2021 

Dato:   25.10.2021 

Klokken:  18:00 

Sted:   Aker Lås, Brobekkveien 

Innkalt:   Carol Ann Myhre (Lydighet) 

Gro Eker (Lydighet) 

Hege Torp (Bruks) 

Helle Langmoen (Agility) 

Marianne Aker (Lydighet) 

Wenche Marie Olsen (Rally) 

Forfall:   Anette B. Jægersborg (Lydighet/Bruks) 

 
Sak 69/2021: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Søknad om midler til innkjøp av utstyr fra Rally legges til dagsorden.  

 

Vedtak: Innkallingen og dagsorden med én ny sak ble godkjent. 

 

Sak 70/2021: Saker vedtatt på styrets face book-side siden forrige styremøte  

• Referat fra styremøte 23. september 2021 

• Styret støttet opptak av Odal Hundeklubb i NKK 

 

Oppfølging av aksjoner siden siste styremøte: 

• Teksten på OODKs hjemmeside er oppdatert («Om OODK» og «Bli medlem») 

• Grenene har oppdatert tekster i henhold til gjeldende krav og regler for deltagelse på trening 

• Medlemsoversikten er oppdatert 

• Materialforvalter har ryddet i klubbhuset for vinteren 

• Tormod Skaret har permisjon fra sitt styreverv og Kari Schrøder har gått ut av styret. 

Varamedlemmene Helle Langmoen og Gro Eker vil derfor møte fast i styret 

• Alle grener har invitert til innetrening vinteren 2021/2022 

Sak 71/2021: OODK og Vipps som betalingskanal 

Vipps brukes stadig mer som betalingskanal. For bedrifter og organisasjoner som OODK påløper et 

Vipps-gebyr som utgjør 1,75 % av innbetalt (mottatt) beløp. I dag er det slik at avgift for kurs og 

trening i regi av OODK (i hovedsak) betales inn på OODKs bankkonto. Det kan være aktuelt at 

OODK endrer praksis – slik at innbetaling av kurs- og treningsavgift (i hovedsak) gjøres med Vipps.  

 

Vedtak: Styret vedtok at klubbens medlemmer kan velge om de vil bruke Vipps eller bruke 

bankkonto. Dette gjelder ifm. treninger, kurs etc. 

 

Sak 72/2021: Søknad om støtte til kurs i «Leksutvikling – den viktige leken!» 

Fredag 24. september deltok Karine Haugland (rally) og Helle Langmoen som observatør (agility) på 

kurset "Leksutvikling - den viktige leken!" holdt av Jessica Åberg fra Swedish Working Dog Institute. 

https://www.facebook.com/events/1181874638984572 

Karine og Helle søker styret i OODK om økonomisk støtte til hel eller delvis dekning av kursavgift. 

De viser til at kurset vil hjelpe dem med å bedre forstå hvordan man kan se hunder i lek, og hvordan 

https://www.facebook.com/events/1181874638984572/?__cft__%5B0%5D=AZWI_q9_CPCx8DZX7DSVqpnyS1OwfC9LmS_NQIRkxaQRYHb0L2-tgYRqokf-XH3C2P4I3iOzTEJPQVjRLP78UuGC0WRRWNDo8VAeNOnfyDiFqwE0pH4xhuLLsHRnFCLPJi7nJL4ek1vkMGDuh1E2StrfXFKsn4FthgQBaku6Ju2ySbaWSA_p8M-FFJvkzruLh28&__tn__=-UK-R


man kan utvikle lek som verktøy i hundetrening. Dette vil være verdifullt for dem som instruktører i 

treningssammenheng, og i møte med ekvipasjer med forskjellig motivasjon og forståelse for lek. Se 

forøvrig innlegg på face book. 

 

Helle Langmoen forlot møtet under behandlingen av saken. 

 

Vedtak: OODK gir ikke støtte til individuelle kurs av denne typen. Søknaden innvilges derfor ikke.  

 

Sak 73/2021: Status 40-årsjubileet for OODK 

Styret har mottatt en orientering vedr status for 40-årsjubileet. Festkomiteen er representert av en fra 

hver gren. Hege Sundsbarm er ansvarlig for jubileumsboken. Av tidsmessige årsaker vil det ikke bli 

arrangert en jubileumsfest i 2021. Festkomiteen ber Styret ta stilling til om jubileet skal utsettes til 

f.eks. klubben er 45 år.  

 

Vedtak: Pga. Covid har styret vedtatt å utsette jubileumsfeiringen til 2025 da klubben blir 45 år.  

 

Sak 74/2021: Verv i NKKs utvalg og komiteer 

OODK har mottatt mail fra NKK vedrørende oppnevning til NKKs komiteer og utvalg. 

 

Vedtak: Styret har ikke forslag til nye kandidater til NKKs komiteer.  

 

Sak 75/2021: Betaling innetrening 

Har fått reaksjoner på at LP og Bruks betaler kr. 1500,- for innetrening og AG kun betaler kr.1000,- 

Bør LP / Bruks få tilbakebetalt overskuddet eller gjort om til OODK-poeng? 

 

Vedtak: Styret foreslår å avvente til endelige deltagertall foreligger, og deretter refundere deler av 

avgiften i form av OODK-poeng. 

 

Sak 76/2021 Søknad fra Rally om innkjøp av utstyr  

Rally ved treningsansvarlig har sendt søknad til Styret om støtte til innkjøp av diverse utstyr til kr. 

1 262,-. 

 

Vedtak: Søknaden er innvilget. 

 

Sak 77/2021: Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt. 

 

Faste orienteringspunkter: 

• Antall medlemmer 412 

• Økonomi  Tilfredsstillende 

• Stevner   Frister for neste års påmeldinger kommer snart 

• Trening/kurs  Dato og klokkeslett for aktiviteter må inn i kalender 

• Materiell/vedlikehold Alt er under kontroll 

• Innetrening  Starter første uke i november 

• Mail fra medlemmer Forslag til «Årets hund» begynner å komme inn 

 

25.10.2021 

Marianne Aker 

Styreleder 


