
HVA ITFK’s styremøte nr. 2/2016 

NÅR Mandag 11. april kl. 19.00-22.00 

HVOR Hjemme til Tove 

HVEM Brynjar, Tove, Kjetil, Bjørn, Bjørnar, Jon Sverre, Anita 

og Andreas. 
 

Sak 06/16: Godkjenning av referat fra styremøte 18.01.16 

OK! 

Sak 07/16 Innkommende brev/epost 
Brev fra FKF om Malvik fuglehundklubb og eventuelt opptak i FKF. 
Vedtak:  
Brynjar ettersender brev som vi kommenterer og sender tilbake til FKF. 
 
Sak 08/16 Årsmøtevedtak - budsjett 
Dommerutvalget budsjetteres med 0, ikke 10 000 slik forslaget var.  
Vi har da et budsjett på -47 000 i 2016.  
 
Sak 09/16 Oppfølging disiplin/mandat og budsjett 
Kasserer presiserer at vi må holde oss til budsjett. Hvis vi skal gå ut over budsjett må det tas 
opp i styret. 
 
Sak 10/16 Ny informasjonskanal til medlemmene 
Det er ordnet oversikt over mailadresser til medlemmene, og mail senes ut snart. 
Ønskelig at det sendes ut info til medlemmene om at info’n kommer ut en gang for året, link 
til hjemmesida må være med. 
Mail blir sendt ut i forkant av dressurkursene, Stiklestadutstillingen og klonken… 
Sendes ut fra ITFK-mail, og uten mulighet til å se andres mail eller svare på mail. 
Vedtak: 
Bjørn og Andreas tar ansvar for den videre oppfølgingen. 
 
Sak 11/16 Status utvalgene 
Akt. nord:  
Aktivitetsuka ble gjennomført etter en del arbeid for å få tillatelse. Godt oppmøte og 
fornøyde deltakere. 
Dressurkurs begynner i uke 17. Det blir 7 kvelder med appell, valp og apport. 
Treningsterrenglista er sett på. 
 
Akt. sør:  
Aktivitetsuka: 33 hunder møtte opp. Har dispens til 2020. 
Høstmøtet: Dialog med Sigrid Ekran, mer info kommer senere. 
Dressurkurs begynner i uke 17, kostnad i år blir 400 for medlemmer og 800 for 
ikkemedlemmer.  
 
 



Dommerutvalg: 
12 nye instruktører er utdannet (fase 1). Disse stiler som instruktører i år. 
Det blir en samling for alle instruktører 19.04. Der vil det bli utdeling av jakker og kalibrering 
av instruktørene.  
Kort med fase 1 instruktør kommer. 
Dommerkandidaten vår er ferdig med sine 10 pålagte dommerdager. 
 
Jaktprøveutvalget:  
Vinterprøven er godkjent.  
Regnskapet blir sendt over til kasserer. 
 
Utstillingsutvalget:  
Har det meste klart. Møte med resten av klubbene den 14.04, og da kommer annonsen ut 
fort etter det. 
Klonken er også under kontroll. 
 
Sak 12/16 Hjemmesiden 
Ønskelig med flere bilder til hjemmesida hvis vi skal klare å holde bildemateriale oppdatert. 
Vedtak:  
En fra jaktprøveutvalget og sekretær får eller skaffer seg opplæring slik at de også kan legge 
ut stoff. 
 
Sak 13/16 Medlemstall og økonomi 
337 medlemmer per dags dato.   
Minner om at kasserer gjerne vil ha dialog med utvalgene.  
Vedtak: 
Sekretær tar kontakt med designtrykk i forhold til budsjett og hva den ene info’n koster oss. 
Snakker med Hans Andreas at han kan sende ut mail til de som ikke har betalt. 
 
Sak 14/16 Gjennomgang av sponsoravtale med Appetitt 
Mail fra Appetitt er diskutert. 
Vedtak: 
Brynjar tar kontakt for å gå gjennom avtalen og kommunikasjonen mellom klubben og 
Appetitt. 
 
 
Neste møte blir 06.06 hjemme til Andreas på Frosta 19.00  
 
 
Referent Andreas Trefjord 

 


