
Referat fra styremøte i OODK  

  

  
Møtenummer:  6/2022  
Dato:    14.6.2022  
Klokken:   18:00  
Sted:    Aker Lås, Brobekkveien  
Innkalt:   Anne Kari Lind-Fossen (Bruks)  

Carol Ann Myhre (Lydighet)  
Linda Bøhm Knutzen (Bruks/Rally)  
Marianne Aker (Lydighet)  
Wenche Marie Olsen (Rally)  
 

 Forfall:  Hege Torp (Bruks) 
   Silje Hansen (Agility) 

  
 

 

Dagsorden:  
  
Sak 37/2022: Godkjenning av innkalling og dagsorden  
  
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
  
 
Sak 38/2022: Saker vedtatt på styrets face book-side siden forrige styremøte  

•  Referat fra styremøte 23. mai 2022 

 

Oppfølging av aksjoner siden siste styremøte:  
Canisbanen (Frognerparken) v/ Espen Jorde ønsker å låne et av aggregatene våre  Espen 
Jorde, styreleder i Canisbanen og medlem i OODKs styre, spør på FB-siden til styret om å få 
låne et av aggregatene våre i uke 23 i forbindelse bygging og restaureringsarbeid på 
Canisbanen bak i Frognerparken. Brukshundgruppa har stevne lørdag 11.06 og vil trenge et 
aggregat pluss et reserveaggregat. OODK har tre aggregater. Ingen innsigelser i styret mot at 
Espen kan låne ett aggregat. Espen testet og kjørte alle tre aggregatene tirsdag 7. juni. Alle 
virker. Brukshundgruppa greier seg med de to andre aggregatene til stevnet 11. juni.   

Vedtak: Styret innvilger søknad fra Espen Jorde/ Canisbanen om å låne et aggregat i uke 23.   
 

 
Sak 39/2022: Viser til sak 37/2022 forrige styremøte “Søknad om oppgradering av agilty 
hinder”  
Styret vedtok på forrige styremøte at Agility skulle sende inn tilbud fra leverandør som inkluderer pris, 
moms og frakt.  
  
Vedtak: Styre godkjenner at Agility kan kjøpe inn nye hinder i henhold til innsendt tilbud. 
  
  
  
Sak 40/2022: Forslag til justert “klubbhåndbok”   
Hege påtok seg å oppdatere “Klubbhåndboken” og har laget et forslag for godkjenning med nye 
vedtatte satser og beløp, samt oppdatert rutinebeskrivelser etc.   
  
Vedtak: Oppdatert «Klubbhåndbok» godkjennes og sendes til Gro Eker for å bli lagt ut på OODK.org 
 

Sak 41/2022: Fordeling av ansvar og oppgaver i styret 2022   



Wenche har utarbeidet dokumentet «Fordeling av oppgaver og ansvarsområder 2022».  
  
Vedtak: Styret har gjennomgått og godkjent dokumentet. 
  
 
Sak 42/2022: Materiale-/Utstyrsforvaltning OODK/Brekke  
Anne Kari etterlyser hvordan en skal organisere arbeidet med å ha oversikt over utstyr og hvem som 
skal være ansvarlige.  
  
Vedtak: Oppgaver og ansvar for materialforvaltning ble gjennomgått – det vises til det som ble 
besluttet i dokumentet «Fordeling av oppgaver og ansvarsområde 2022» godkjent på styremøte 
14.06.2022 

  
 

Sak 43/2022: Datoer for styremøter høsten 2022 

  
Vedtak: Følgende dager for styremøter høsten 2022 ble vedtatt: 
 
Onsdag 24.08.2022 
Torsdag 22.09.2022 
Mandag 24.10.2022 
Tirsdag 22.11.2022 
Onsdag 14.12.2022 

  
  
Sak 43/2022: Eventuelt  
  
Ingen saker. 
 
 

Faste orienteringspunkter:  
Antall medlemmer:426 

Økonomi: Bra  
Stevner: Brukshundgruppa holdt Runderingsstevne 11.06.2022 

Trening/kurs: Bronsemerkekurs 

Materiell/vedlikehold: Alt i orden 

  
 

  
14.06.2022 

Marianne Aker 
Styreleder 
 


