
Referat fra styremøte i OODK 
 

 

Møtenummer:  3/2022 

Dato:   15.3.2022 

Klokken:  18:00 

Sted:   Aker Lås, Brobekkveien 

Tilstede:   Carol Ann Myhre (Lydighet) 

Gro Eker (Lydighet) 

Hege Torp (Bruks) 

Marianne Aker (Lydighet) 

Wenche Marie Olsen (Rally) 

Fravær:               Anette B. Jægersborg (Lydighet/Bruks) 

   Helle Langmoen (Agility) 

 

 

Sak 14/2022: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 

 

Sak 15/2022: Saker vedtatt på styrets face book-side siden forrige styremøte 

• Referat fra styremøte 21. februar 2022 

 

 

Sak 16/2022: Gjennomgang sjekkliste årsmøtet 2022 

 

Vedtak: Styret er i rute. 

 

 

Sak 17/2022: Leie av lokaler for innetrening 

Oppfølging av arbeidet for å engasjere en profesjonell aktør for videre undersøkelser i utleiemarkedet. 

 

Vedtak: Pågående arbeid diskuteres etter årsmøtet. 

 

 

Sak 18/2022: Juserting av satsene for instruktører og belønning med OODK-poeng for 

treningsledere 

Dagens satser: 

Instruktør nybegynnerkurs/trening: 250 kroner per time  

Hjelpeinstruktør: 125 kroner per time 

Dagens OODK-poeng: 

Treningsleder: 250 poeng for trening i minst 2,5 time 

Dugnad/stevner/: 100 poeng for halv dag, 200 poeng for hel dag, 2 dager (helg) 400 poeng, 

stevneleder 600 poeng 

 



Vedtak: Instruktør nybegynnerkurs/trening: Timelønnen økes til kr. 300 per time (kjøregodtgjørelse 

faller vekk) 

Hjelpeinstruktør: Timelønnen økes til kr. 150 per time (kjøregodtgjørelse faller vekk) 

OODK-poeng:  

Treningsleder: Ingen endring da satsen ble justert høsten 2021 

Dugnad/stevner: Uendret for halv dag, dvs. 100 poeng, hel dag 300 poeng, 2 dager (helg) 600 poeng, 

uendret for stevneleder, dvs. 600 poeng. Poeng for bestått kurs bortfaller. 

 

 

Sak 19/2022: Gjennomgang av klubbens forside på oodk.org 

Forsiden til klubben må oppdateres og kun inneholde de siste nyhetene. 

 

Vedtak: Forsiden blir revidert.  

 

 

Sak 20/2022: Bruks søker støtte til samling for treningsledere 

Bruksgruppa i OODK arrangerer samling med kurs for treningsledere fra 29. april til 1. mai 2022 på 

Finnskogen. Det søkes om tilskudd på kr. 5 000 for utgifter til instruktører. 

 

Vedtak: Bruks får kr 5 000 i støtte til instruktører. 

 

 

Sak 21/2022: Gavekort til tillitsvalgte som fratrer verv 

 

Vedtak: Tillitsvalgte som fratrer verv i OODK får et gavekort. 

 

 

Sak 22/2022: Høringsforslag fra på mal for fellesbestemmelser - NKKs Jakthundkomité (NJK) 

og Sportshundkomité (SHK) 

På grunnlag av den nye «Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser», også kjent som 

konkurransedyrforskriften som trådte i kraft i 1. juli 2021, er det behov for revidering av 

fellesbestemmelsene. Klubber/forbund er kun forventet å gi høringsinnspill på den mal for 

fellesbestemmelser som man sorterer/har prøveaktivitet under. 

 Svarfrist for høringen er 6. juni 2022, svar sendes til jakt@nkk.no 

 

Vedtak: Høringsforslaget for NKKs Sportshundkomité legges på siden til Treningsansvarlige og 

Styret. Ev. innspill må sendes til Styret senest 30. april. 

 

 

Sak 22/2022: Eventuelt 

 

Filmselskap ønsker å låne AG-utstyr og Brekke for innspilling av reality-program 

De har oppført en rekke datoer fra mars til juni. 

 

Vedtak: Filmselskapet må selv kontakte Oslo kommune for forespørsel om lån av Brekke da klubben 

bare disponerer ettermiddager/kveld. Dersom de får tillatelse, må området være ryddet i 17-tiden man-

fre. I tillegg bør ikke banene benyttes før bakken/gresset tillater det. 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-09-2647
mailto:jakt@nkk.no


Faste orienteringspunkter: 

• Antall medlemmer  377 

• Økonomi   Bra 

• Stevner    - 

• Trening/kurs   Kurs annonsert 

• Materiell/vedlikehold  - 

 

 

15.3.2022 

Marianne Aker 

Styreleder 


