
Referat styremøte i OODK 
 

 
Møtenummer:    7/2022 
Dato:      24.8.2022 
Klokken:    18:00 
Sted:      Aker Lås, Brobekkveien 
Innkalt:     Anne Kari Lind-fossen (Bruks) 

Carol Ann Myhre (Lydighet) 
Espen Jorde (Agility) 
Hege Torp (Bruks) 
Linda Bøhm Knutzen (Bruks/Rally) 
Marianne Aker (Lydighet) 
Wenche Marie Olsen (Rally) 

 
Forfall:   Marit Sandstadvolden (Rally) 

 

 
Dagsorden: 

 
Sak 44/2022: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 
 
Sak 45/2022: Saker vedtatt på styrets face book-side siden forrige styremøte 
 
Agility søker om midler til innkjøp av ny tunell 
Agility oppdaget at en av tunnelene, en 6 meter lang antiskli tunell var bitt ødelagt av slitasje og at 
den derfor ikke var ansvarlig å bruke lenger. De trengte en ny og da litt fort da de må gi dommerne 
endelig materialliste i løpet av uke 32. Prisen for ny 3 700,- inkl. Mva og frakt 
 
Vedtak: Styret innvilger penger til innkjøp av ny tunell 
 
Rally ønsker å arrangere uttaksstevne for talenttroppen i rallylydighet 
Ønske fra treningslederne i Rally om at OODK arrangerer uttaksstevne på Brekke 10-11 juni 2023  
 
Vedtak: Utgår, stevnet blir holdt av en annen klubb 
 
Sak 46/2022: Skal vi låne ut utstyr til medlemmer i klubben? 
 
Vedtak: Styret vedtok at OODK ikke låner ut utstyr til medlemmer, men stiller seg positive til å låne 
ut utstyr til andre hundeklubber i forbindelse med arrangementer. Styret vil behandle sakene etter 
hvert som de kommer inn. 
 
 
Sak 47/2022: Gro Eker søker refusjon av kursavgift trinn 1 instruktør 
 
Vedtak: Refusjon innvilges i tråd med de retningslinjer klubben har 



 
Sak 48/2022: Bruks søker støtte til terrengleie under kurs på Sølen i september. 
 
Vedtak: Styret innvilger støtte til bruks for terrengleie til kurset som holdes nå i september. 
 
Sak 49/2022: Diskusjoner i sosiale medier 
Det har vært tilfeller av svært uheldig omtale på klubbens Facebook-sider av episoder på Brekke. Det 
er ønskelig at uenighet og eventuelle problemer under trening løses «der og da» av dem som er direkte 
involvert. Klubbens FB-sider er ikke egnet som forum for slike diskusjoner. Styret er opptatt av at vi 
skal være romslige og hyggelige på trening. Facebook skal brukes til informasjonsutveksling.  
 
Styret diskuterte behovet for presisering av retningslinjene for kommunikasjon (herunder Facebook) 
som er nedfelt i Klubbhåndboken. 
 
Vedtak: Styret kommer tilbake til saken på neste møte.  
 
Sak 50/2022: Filming på Brekke 
Hva er reglene for å filme på trening når andre er til stede? Styret diskuterte behovet for retningslinjer 
som gjelder filming og lydopptak under trening. Dersom det filmes, må man si ifra til de andre som er 
til stede. Det skal ikke deles eller publiseres bilder og opptak fra aktiviteter uten samtykke fra berørte. 
 
Vedtak: Det utarbeides retningslinjer for filming og lydopptak ved trening med OODK.  
 
Sak 51/2022 Kassering av ødelagt toalett 
OODK har to toalettkabiner bak hytta. Den blå til venstre er ødelagt, og HIBAS har tidligere vurdert 
denne som kassabel. Espen Jorde har innhentet prisoverslag på bortkjøring og destruksjon. 
 
Forslag til vedtak: Tømming er toalett nr. 1 bestilt. Prosessen med å fjerne toalett nr. 2 er i gang 
 
Sak 52/2022: Eventuelt 
 
Espen Jorde går inn som styremedlem for Silje Hansen som har permisjon på ubestemt tid fra styret i 
OODK 
 
Det skal settes opp et møte med styret og treningsansvarlige i oktober, dato er ikke bestemt ennå. 
 
Vervet som treningsansvarlig for lydighet står ledig fra neste år 
 
Antall medlemmer: 454 
Økonomi: Bra. Det er søkt om kompensasjon for moms 
Stevner: Agility 3. september, Rally 4 september, Bruks/Runderingsstevne 17. september og Lydighet 
15. oktober. 
Trening/kurs: Vintertrening: Vi får leie ridehuset på Ellingsrud i år også, tidene blir som følger: 
Mandager 18:30-21:00: Bruks 
Tirsdager 18:30-21:00: Lydighet 
Torsdager 18:30-21:00: Agility 
 
Rally jobber med å få leie på Bjerke Dyrehospital. 
 


