
    Referat styremøte i OODK 
 

 

 
Møtenummer:  10/2022 

Dato:   22.11.2022 

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) 

Fravær:    Marit Stenstadvolden (Rally) 

 
 

Dagsorden: 

 

Sak 66/2022: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 

 

Sak 67/2022: Saker vedtatt på styrets face book-side siden forrige styremøte 

 

Vedtak: Ingen saker. 

 

Oppfølgingspunkter: 

- Ny treningsansvarlig for LP 

 

 

Sak 68/2022: Fra NKK – teamsmøte onsdag 18. januar 2023 

Norsk Kennel Klubb Region Oslo og Akershus inviterer raseklubber og hundeklubber i regionen til 

Teamsmøte onsdag 18. januar 2023 kl. 20.00-21.30. 

• Målet for møtet er å bli bedre kjent. Vi kan lære av hverandre og vi kan samarbeide om 

aktiviteter. Da får vi mer ut av knappe ressurser. 

• NKK Region Oslo og Akershus representerer klubbene på NKKs Representantskapsmøte. 

På dette møtet tas det overordnede beslutninger som berører alle ledd i organisasjonen. Styret 

i Region Oslo og Akershus vil derfor gjerne høre hva klubbene mener - og hva de ønsker seg 

av NKK. Vi står sterkere sammen. 

• Styret i Region Oslo og Akershus kan også bistå klubbene, for eksempel når det gjelder 

planlegging og gjennomføring av faglige seminarer, kurs og instruktørutdanning. Regionstyret 

har blant annet gjennomført kurset «Oppdretterskolen» flere år på rad. Hva ønsker din klubb 

at regionstyret skal bidra med? 



Hver klubb kan være representert med 1-3 personer. Påmelding til kjerstipet@gmail.com innen 2. 

januar 2023. 

 

Vedtak: Fra OODK vil Linda og Espen fra styret delta. 

 

 

Sak 69/2022: Ny treningsansvarlig for konkurranselydighet 

Hva er status? 

 

Vedtak: Styret har jobbet for å få en eller flere treningsansvarlige på LP. Alternativt kan man danne 

en LP-komite hvor det er flere ansvarlige for aktivitetene i grenen som f.eks. arrangere trening, 

bronsemerkekurs og stevner/klubbmeterskap.  

 

 

Sak 70/2022: Gå gjennom sjekkliste til årsmøte 

Styret gikk gjennom sjekklisten for årsmøtet. 

 

Vedtak: Valgkomiteen er i gang med arbeidet. Medlemmene kan sende inn forslag på kandidater til 

komiteen. Treningsansvarlige vil bli kontaktet mht årsrapporten for 2022 – frist for innsending er 20. 

januar. Årsmøtet vil bli avholdt mandag 20. mars 2023 kl 18:30 på Årvoll skole. 

 

 

Sak 71/2022: Eventuelt 

 

Medlemsmøte 

Styret ønsker å arrangere fellesmøter i vinter for alle grenene i OODK hvor forskjellige 

hundetemaer blir tatt opp: f.eks. førstehjelp – mentalstatus – fysisk helse. Marianne 

undersøker med mulige instruktører. Møtene kan ev holdes på Årvoll skole.  

 

Styremøter i 2023  

 Torsdag 26. januar 

 Mandag 20. februar 

 

 

Faste orienteringspunkter: 

Antall medlemmer  468 

Økonomi   Bra 

Stevner    Ingen 

Trening/kurs   Ridehuset og ridehallen på Bjerke 

Materiell/vedlikehold  Ingen aktivitet 

 

 

 

Styret i OODK 

22.11.2022 

 


