
Referat fra styremøte i OODK 
 

 

 
Møtenummer:  1/2023 

Dato:   26.01.2023 

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) 

 
 

Sak 1/2023: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 

 

Sak 2/2023: Saker vedtatt på styrets face book-side siden forrige styremøte 

- Bekjentgjøring av Årsmøtet 2023 

Styret har sendt mail til alle medlemmene i OODK og informert om klubbens årsmøte 20. mars 

2023 kl. 18:30 på Årvoll skole. Bekjentgjøringen vil også bli lagt ut på klubbens hjemmeside. 

Oppfølgingspunkter: 

- Ny treningsansvarlig for LP 

 

 

Sak 3/2023: Ny treningsansvarlig for konkurranselydighet 

Styret diskuterte situasjonen. 

 

Vedtak: Styret fortsetter å søke etter treningsansvarlig/-ledere. 

 

 

Sak 4/2023: Gå gjennom sjekkliste til årsmøtet 2023 

Styret gikk gjennom sjekklisten for årsmøtet. 

 

Vedtak: Revisor er kontaktet for å gjennomgå årsregnskapet. Saker til årsmøtet må meldes inn 6 uker 

(6. februar) før møtet. Forslag til valgkomiteen må inn 5 uker før møtet (13. februar). 

 

 

Sak 5/2023: Styrets årsrapport 2022 

Wenche har laget utkast til Styrets rapport for 2022. rapporten ble gjennomgått av Styret. 

 

Vedtak: Rapporten vil inngå i dokumentene til årsmøtet. 



Sak 6/2023: Kasserers årsrapport 2022 

Hege har laget utkast til Styrets rapport for 2022 

 

Vedtak: Innspill til budsjettet fra grenene ble tatt til følge. Regnskapet vil bli fremlagt revisor. 

 

 

Sak 7/2023: Årsrapporter 2022 fra alle grenene 

Årsrapporter fra alle grenene har kommet inn til Styret. Wenche har samlet dem i ett dokument. 

 

Vedtak: Alle rapportene vil inngå i dokumentene til årsmøtet. 

 

 

Sak 8/2023: Søknad fra RL vedr leie av lokaler 

Det er innført nytt regelverk i rallylydighet fra årsskiftet 2022/2023. Lise-Lotte Gundersen vil 

gjennomgå dette for medlemmene i klubben tirsdag 24. jan (klasse 3 og elite) og tirsdag 7. febr 

(klasse 1 og 2). Det er søkt om leie av et klasserom på Årvoll skole.  

Det søkes om støtte til leiekostnadene på totalt kr 3 831,-. 

Se vedlegg 6 i Dropbox. 

 

Vedtak: Søknaden ble innvilget med totalt kr 3 831,-. 

 

 

Sak 9/2023: NKK Region Oslo og Akershus møte 18. januar 2023 

Norsk Kennel Klubb Region Oslo og Akershus hadde invitert raseklubber og hundeklubber i regionen 

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

 

Fra OODK deltok Hege Torp, Linda Bøhm Knutzen og Marit Stenstadvolden. Hege Torp orienterte 

fra møtet.  

 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

 

 

Sak 10/2023: Temakveld for medlemmene om forebygging av skader hos hund 

Styret har undersøkt om vi kan leie inn en foredragsholder over tema «Skadeforebygging og enkel 

førstehjelp hos hund» for alle medlemmene i OODK.  

 

Vedtak: Styret vil invitere Jenny Lethinen som foredragsholder. Møtet vil bli holdt på Skullerudstua 

for alle medlemmene i klubben og vil være gratis. Dato og påmelding vil bli annonsert på FB. 

 

 

Sak 11/2023: Forslag fra valgkomiteen 

Leder av valgkomiteen har sendt forslag til nye medlemmer i styret etc. 

Det mangler ett styremedlem og medlem til valgkomiteen. 

 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

 

 

Sak 12/2023: Eventuelt 

• Tre hunder i klubben har vært med i kortfilm-innspilling. 

• NKK er 125 år i 2023. 



Faste orienteringspunkter: 

Antall medlemmer 428 

Økonomi  God 

Stevner   Ingen i nær fremtid 

Trening/kurs  Ingen i nær fremtid 

Materiell/vedlikehold Alt ok 

 

 

26.01.2023 

Styret i OODK 


