
   Referat styremøte i OODK 
 

 
Møtenummer:    8/2022 
Dato:      22.9.2022 
Klokken:    18:00 
Sted:      Aker Lås, Brobekkveien 
Innkalt:     Anne Kari Lind-fossen (Bruks) 

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

Forfall:   Linda Bøhm Knutzen (Bruks/Rally) 
Marit Stenstadvolden (Rally) 

 
 
Sak 53/2022: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
 
Sak 54/2022: Saker vedtatt på styrets face book-side siden forrige styremøte 
 
Vedtak: Bruks har kjøpt inn antiskli til stigen kr. 350,- 
 
 
Sak 55/2022: Forslag til regler på OODKs FB-sider 
Espen og Hege har laget forslag til regler som alle må lese og vedtas i møtet. 
Se vedlegg 1 
 
Vedtak: Ytringsvett for OODKs FB-sider legges ut på Styret-treningsansvarlig-sidene – deretter 
legger treningsansvarlig skrivet ut på de respektive FB-sider 
 
 
Sak 56/2022: Innmelding av kurs/stevner i OODK 
Alle grener arrangerer kurs, stevner o.l. ila året. Hvordan lage et system slik at avklaring vedr. 
tidspunkter blir effektivt og lett tilgjengelig for alle? 
 
Vedtak: Stevne- og kursoversikt legges ut på OODKs hjemmeside, både i kalenderen og som lister 
over hhv kurs og stevner. Hvordan systemet skal fungere i praksis, tas opp på møtet mellom styret og 
treningsansvarlige. 
 
 
Sak 57/2022: Møte mellom treningsansvarlige og styret 
Bestemme møtedato og agenda 
 



Vedtak: Forslag til møte 25. oktober 2022 kl 1900. Invitasjon sendes til treningsansvarlige  
 
Sak 58/2022: Søknad fra rally om støtte til leie av kurslokale 
Det er planlagt temakveld for medlemmene i rallygruppa vedr. foreslåtte øvelser i nytt regelverk. 
Planen var å holde tre kurskvelder på Brekke, men to av kveldene i oktober kolliderer med Bruks-
gruppa. Det søkes om støtte til leie av lokaler for to kurskvelder – 900 kr x2=1 800 kr 
Vedlegg 
 
Vedtak: Søknaden blir innvilget – Kr. 1 800 bevilges rally for leie av lokaler. 
 
Sak 59/2022: Kilometergodtgjøring og reiseregninger i OODK. 
OODK har fulgt anbefalingen fra NKK og betalt kr 3,50 per km ved bruk av egen bil – til dommere 
etc. Med denne satsen er godtgjøringen fritatt skatt. Dommer på AG-stevnet bruker 
reiseregningsskjema utarbeidet av KG AG der det er angitt kr 4,03 per km.  
Vedlegg 
 
Vedtak: OODK viderefører etablert praksis med godgjøring på kr 3,50 per km. Dersom dommer 
bruker skjema godkjent av KG AG, utbetales kjøregodtgjørelse på inntil kr. 4,03 per km i hht KG AG.  
 
 
Sak 60/2022: Eventuelt 
 
 
 
Faste orienteringspunkter: 
Antall medlemmer: 465 
Økonomi:  Bra 
Stevner:  LP har stevne 15. oktober 2022 
   Bruks har meldt inn stevne 10.11. juni 2023 
   AG har meldt inn stevne 2. september 2023 
Trening/kurs:  Minner om påmeldingsfrist til innetreningen 2022/2023 
Materiell/vedlikehold: Det gamle toalettet er fjernet 
 
Oppfølgingspunkter: 

- Legge ut ytringsvett på FB (WMO) 
- Legge ut tidspunkt for møte mellom Styret og treningsansvarlige/-ledere (CAM) 
- Minne om påmelding til innetrening 2022/2023 (MA) 
- Ny treningsansvarlig på LP må rekrutteres (HT, CAM) 

 

 

22. september 2022 

Styret 


