
Referat styremøte i OODK 
 

 

 
Møtenummer:  9/2022 

Dato:   24.10.2022 

Klokken:  18:00 

Sted:   Aker Lås, Brobekkveien 

Til stede:   Anne Kari Lind-fossen (Bruks) 

Carol Ann Myhre (Lydighet) 

Espen Jorde (Agility) 

Hege Torp (Bruks) 

Linda Bøhm Knutzen (Bruks/Rally) 

Marianne Aker (Lydighet) 

Marit Stenstadvolden (Rally) 

Wenche Marie Olsen (Rally) 

 
 

Dagsorden: 

 

Sak 61/2022: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 

 

Sak 62/2022: Saker vedtatt på styrets face book-side siden forrige styremøte 

 

Vedtak: Referat fra styremøtet 22.09.22 ble godkjent. 

  

 

Oppfølgingspunkter: 

- Ytringsvett på FB  

Ytringsvett er lagt ut på OODKs hjemmeside under Lover, retningslinjer og skjema, link hit 

vil bli lagt ut på FB sidene. 

- Tidspunkt for møtet mellom Styret og treningsansvarlige/-ledere  

Påminnelse samt saksliste ble lagt ut på FB siden for treningsansvarlige og styret 24.10.22 

- Påmelding til innetrening 2022/2023 

Marianne Aker har lagt ut påminnelse på de forskjellige FB sidene 

 

 

Sak 63/2022: Forberedelse til møte med treningsansvarlige 25.10.22 

Saksliste for møte mellom styret og treningsansvarlige ble diskutert.  

 

Vedtak: Agenda legges ut på FB-siden til Treningsansvarlig og styret OODK2022-2023. 

 

 

 



Sak 64/2022: Ny treningsansvarlig for konkurranselydighet 
Informasjon samt påminnelse om at vervet som treningsansvarlig for lydighet står ledig fra 01.01.23 

er lagt ut på FB. Styret har vært i kontakt med mulige kandidater. Det er en god idè om to eller tre 

deler på oppgavene, hvor en er formelt ansvarlig, da vervet er omfattende. Liste over arbeidsoppgaver 

er lagt ut på FB-siden til Konkurranselydighetstrening OODK. Uten treningsansvarlig(e) på LP vil det 

dessverre bli lite aktivitet for lydighetsgruppen – noe OODK som samlet kubb er dårlig tjent med. 

 

Vedtak: Styret fortsetter søket etter treningsansvarlig/-ledere til LP. 

 

 

Sak 65/2022: Eventuelt 

 

Anbefalinger som NKK-instruktører 

Anne Kari Lind-fossen og Solveig Strand har sendt inn søknad til NKK instruktør, trinn 1 kurs. Styret 

anbefaler begge. 

 

Innbrudd Domeneshop 

Vi har måttet lage nye passord til e-postadresser på org. 

  

 

Faste orienteringspunkter: 

Antall: medlemmer 467 

Økonomi: Bra 

Stevner: Lydighet hadde 15. oktober 

Trening/kurs: Vintertrening på Ellingsrud og Bjerke ridehall 

Lydighet starter tirsdag 1. november 

Agiltiy starter torsdag 3. november 

Bruks starter mandag 7. november  

Rally har så mange påmeldte at de har fordelt treningen på Bjerke på to dager, en økt 

på mandager (kl 1/2) og to på onsdager (kl1/2 og 3/E), første trening er mandag 7. 

november. 

Materiell/vedlikehold: Ikke noe nytt. 

 

 

 

24.10.2022 

Styret i OODK 

 

 


