
Referat fra styremøte i OODK 
 

Møtenummer:  11/2021 

Dato:   15.12.2021 

Klokken:  18:00 

Sted:   Aker Lås, Brobekkveien 

Innkalt:   Anette B. Jægersborg (Lydighet/Bruks) 

Carol Ann Myhre (Lydighet) 

Hege Torp (Bruks) 

Helle Langmoen (Agility) 

Marianne Aker (Lydighet) 

Wenche Marie Olsen (Rally) 

Forfall:   Gro Eker (Lydighet) 

  

 

Sak 84/2021: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 

Sak 85/2021: Saker vedtatt på styrets face book-side siden forrige styremøte 

• Referat fra styremøte 16. november 2021 

 

Oppfølging av aksjoner siden siste styremøte: 

• Agility-kurset som var planlagt i september, ble avlyst. Nytt kurs vil bli gjennomført i februar. 

 

Sak 86/2021: Søknad om å få dekket deler av kursavgift for Instruktørkurs NKK Trinn 1 

Styret har vedtatt at OODK-medlemmer som bestod instruktørkurset høsten 2021, kan søke om delvis 

refusjon av kursavgift, forutsatt at de bidrar som hjelpeinstruktør eller instruktør på kurs i regi av 

OODK, se vedtak i Styresak 80/2021. Kursstøtten (kr 3 000) utbetales når formell godkjenning fra 

NKK foreligger, og når treningsansvarlig (treningsledergruppen) bekrefter at søkeren har gjennomført 

minst 15 kurstimer.  

 

Maria Aamelfot, som har fullført og bestått instruktørkurs NKK Trinn I i regi av OODK i høst, søker 

om å få dekket deler av kursavgiften. Maria er treningsansvarlig og -leder i rallylydighetsgruppen i 

OODK. Hun har arrangert både innetrening for rallygruppen de siste 3 årene og flere kurs for nye og 

etablerte medlemmer i klubben. Nå planlegger Maria å arrangere nybegynnerkurs i rallylydighet i 

samarbeid med en annen treningsleder i gruppen. Ved behov vil slike kurs bli satt opp to ganger per år. 

I tillegg kan hun også bistå i arrangement av bronsemerkekurs. 

 

Vedtak: (a) Styrets leder informerer alle OODK-kursdeltakere om styrets vedtak (se ovenfor). (b) 

Søknaden fra Maria Aamelfot innvilges når formell godkjennelse fra NKK foreligger og når 

treningsleder-gruppen for grenen kan bekrefte at det er gjennomført 15 kurstimer i regi av OODK. Det 

vil da bli utbetalt kr. 3 000. 

 

Sak 87/2021: Orientering fra NKKs Representantskapsmøte 27. november 

Hege Torp, som deltok som delegat for hundeklubbene i NKK region Oslo og Akershus, orienterte fra 

møtet. Geir Ottesen og Anna Berntzen stilte også for regionen. Det var 89 delegater tilstede som 



representerte 99 104 medlemmer. NKK gikk med et overskudd på mer enn 9 mill. kr. i 2020. Det 

ligger an til et enda større overskudd i 2021. Det ble blant annet vedtatt å flytte representantskapsmøtet 

(RS) fra høsten til våren. Dette er mer hensiktsmessig ift. når regnskapet og årsrapport legges frem. 

Det vil bli vurdert å avholde RS annet hvert år. Det var en del kritiske innspill til Hovedstyrets 

handlingsplan og budsjettforslag for 2022. Det ble vedtatt å øke grunnkontingenten fra kr. 235 til kr. 

295 (prisstigning kr. 10 + kr. 50). Det vedtatte budsjettet gir rom for omfattende IT-investeringer og 

oppgradering av datasystemet, samt innkjøp av diverse konsulenttjenester. 

 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

 

Sak 88/2021: «Ny løsning gir større fleksibilitet for klubber og forbund» fra NKK 

Det blir innført nytt påmeldingssystem for påmelding til prøver. Fra 2022 kan man melde inn prøver 

til NKK tre uker før de blir avholdt. Carol Ann Myhre har ansvaret for å melde inn prøver i OODK. 

De nye regler står på NKKs hovedside. 

 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

 

Sak 89/2021: Trening i ridehallene vinter 2021-2022 

Alle grener gjennomfører trening i ridehallene på Ellingsrud og Bjerke høsten/vinteren 2021/2022. 

Medlemmene i OODK betaler for å delta på treningene. Styret har som mål at disse treningene skal gå 

i balanse. Det ligger an til at innbetalt treningsavgift for LP og Bruks vil utgjøre mer enn 

leiekostnadene.  

 

Vedtak: Overskuddet fra trening i ridehallene for LP og Bruks vil bli tilbakebetalt til hver deltager i 

form av OODK-poeng. Poengene blir delt ut til medlemmene når faktura foreligger i mars 2022. 

 

Sak 90/2021: Styret besøker alle treningsgruppene 

Planen om å servere gløgg og pepperkaker på siste treningsdag før jul til alle gruppene blir avlyst pga. 

de nye restriksjonene i forbindelse med smittesituasjonen. Arrangementet flyttes til våren når 

treningene i ridehallene avsluttes. 

 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

 

Sak 91/2021: Friluftslivets uke 

I 2022 skal Friluftslivets uke arrangeres 3.-11. september. 

 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

 

Sak 92/2021: Gå gjennom sjekkliste til årsmøte 

Styret gikk gjennom sjekklisten for årsmøtet 2022. 

Valgkomiteen er kontaktet mht. kandidater. 

Klubblovene er gjennomgått – ingen endringer. 

Årsmøtet vil bli avholdt onsdag 23. mars. Årvoll skole vil bli kontaktet for årsmøtelokale. 

Årsrapporter fra hver gren må være styret i hende senest 20. januar. 

Foreløpig regnskap vil bli gjennomgått i styremøtet 20. januar. 

Generelle saksforslag må være styret i hende senest 2. februar. 



Frist til forslag til kandidater skal sendes valgkomiteen senest 16. februar. Valgkomiteen skal 

oversende forslagene til styret senest 20. februar. 

Alle årsmøtepapirer skal være klare til styremøtet 21. februar. 

 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

 

Sak 93/2021: Eventuelt 

 

Styremøter i 2022:  

Torsdag 20. januar 

 Mandag 21. februar 

  Tirsdag 15. mars 

 

Backup for web-ansvarlig: 

 Karine Haugland er web-ansvarlig. Helle Langmoen er backup. 

 

Trening i ridehallene: 

Styret anbefaler at grenene overholder nasjonale smittevernregler ved trening i ridehallene:  

- maks 20 personer på trening 

- bruke munnbind dersom man ikke kan overholde 2 m avstand 

- sprite hender ved berøring av utstyr 

 

Faste orienteringspunkter: 

• Antall medlemmer 419 

• Økonomi  God 

• Stevner   Ingen   

• Trening/kurs  Ingen 

• Materiell/vedlikehold Alt under kontroll 

 

 

15.12.2021 

Marianne Aker 

Styreleder 


