
MØTEREFERAT 

Styremøte 17, 20/21 

Når: 05.10.21, kl.18:30 
Hvor: Skjelbreia. 

Møteleder: Linn 

Referent: Linn 

Til stede: Julius, Knut Helge, Fanny, Tonje, Gunnar, Jonny, Frederikke, Cilje, Linn  

Meldt forfall: Thoralf  

 

Saksliste 

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansv. 

17.1 
Budsjettforslag  

- Budsjettforslag gjennomgått og vedtatt. Gunnar, 
alle 

17.2 
Halvårsmøte  

- Revisor av regnskapet for 2021, Robert Martinsen, er forespurt og 
stiller til valg. 

- Valgkomiteen for 20/21, foruten varamedlem Kristine Veie, har 
formidlet at de stiller til gjenvalg på sine respektive posisjoner  

- Linn skal i forkant av møtet sette sammen og trykke opp agenda + 
budsjettforslag. 

- Fanny og Thoralf skal lede saken ‘renovering av Skjelbreia’ 

 

Linn, alle 

17.3 
Barmarksløp 

- Julius skal holde i dette arrangementet, han skal spørre Cilje og 
Frederikke om bistand. Knut Helge bidrar i forkant av løpet. Det ble 
også foreslått å høre med Kari Mette / Adam / Ola. Linn skal sende 
til Julius informasjon om blant annet fjorårets barmarksløp (fra 
Fredrik). 

 

Julius, alle 

17.4 
Søknad Sjustua 

- Styret ble enige om å opprette en ‘søknadskomite’ – Linn, Fanny 
og Knut Helge i komiteen. Det var enighet om at søknaden også i 
år skal rettes mot vedlikehold / renovering.  

 

Linn, 
Fanny, 
Knut Helge 



17.5 
Teamsmøte med Oslo kommune – 19. oktober kl. 10, om Røkterboligen, 
leieforhold og renovering.  

- Gunnar, Jonny, muligens Linn, muligens Knut skal delta. Linn skal 
svare på epost til kommunen om hvem som skal delta – de sender 
da innkalling.   

 

Jonny, 
Gunnar, 
Linn, Knut 
Helge 

17.6 
Oppmann Nordisk / oppmann junior 

- Oppmann nordisk Siw har trukket seg fra sitt verv. Oppmann junior 
er i praksis også manglende, og styret må finne en løsning på 
videre drift frem mot årsmøtet.  

- Det var enighet i styret om at Fanny konstitueres som oppmann 
junior, Jonny konstitueres som vara plassjef. Om oppmann nordisk 
– Frederikke skal forespørres (Linn) om å være kontaktperson og 
å ta administrasjons-delen (legge ut på sosiale medier om 
treninger og annet).  

 

Fanny, 
Frederikke, 
alle 

17.7 
Innsendte saker, Frederikke/Cilje: 

- Sponsorordninger – det ble vedtatt i styret at Frederikke skal være 
sponsoransvarlig.  

- Profileringsklær – Frederikke orienterte, det er laget design for 
ulike typer treningstøy med OMTK-logo. Det kjøres i gang med å 
legge ut om profileringsklær. 

- Facebook / nettside / årshjul – det ble vedtatt i styret at Frederikke 
blir kommunikasjonsansvarlig. Å ha en dedikert person til denne 
oppgaven vil medføre at informasjon som legges ut på nett vil 
fremstå mer ryddig og oversiktlig for medlemmer og andre følgere 

Frederikke, 
Cilje 

17.8 
Eventuelt  

- Om canikross østfold / OMTK, henvendelse fra Monika Hallan om 
å opprette en treningsgruppe canikross i Østfold. Styret var enige 
om at dette er en god ide. Cilje blir kontaktperson for 
treningsgruppa i Østfold. Treningene skal formelt skje i regi av 
OMTK, og de som deltar på / benytter seg av treningene vil bli 
oppfordret til å melde seg inn i OMTK. 

- Om septik (og annet) – det var enighet i styret om at vi melder inn 
til kommunen om hvor bomnøkkel er, så kan de dra inn på 
automatikk for eksempel for å tømme septik.  

- Oppsummering hundekjørertinget – Linn orienterte, hovedtrekk og 
fanesaker.  

- Om trenerkurs – Fanny har vært i kontakt med forbundet, og det er 
mulighet for at trenerkurs kan avholdes på Skjelbreia.  

- Om Robert Sørlie – forespørre han om han noen gang ila fk vår 
kan komme å være med på en typ juniordag hvor han kan forelese 
litt og at ungdommen kan ‘prøvekjøre’ hund under hans instruksjon 
/ rådgivning.  

- Cilje – har en avtale med Siw om å få dekket startlisensen sin av 
klubben, enighet i styret. 

- Om g-suite – Knut Helge = Fanny og Knut Helge skal følge opp 
med Morten.  

- Om storcash – enten om storcash registrerer feil, eller om det 
finnes kort på avveie – Gunnar har mottatt tre registreringer av 

Cilje, 
Fanny, 
Linn, Knut 
Helge, 
Tonje, alle 



kjøp som ikke er gjort av noen i styret / for klubben. Linn skal 
sjekke opp.  

- Om løpsmoderasjon 20/21. Info om mulighet til å søke 
løpsmoderasjon blir lagt ut ila oktober. Linn og Tonje skal ordne 
teksten. Presisere at søkere skal være medlem av og kjøre for 
klubben.  

- Om åpning av mannskapsbrakka – det ble foreslått å sende ut 
koden til kodeboks (epost) til medlemmer. Vedtak på dette blir gjort 
fk styremøte.  

- Kontrakt om lotteriavtale (Hauketo bingo) for 2022-2023 ble signert 
av Linn 5.10.21 

 

 
 
Neste styremøte er 2. november.  
 
 


