
 

HVA ITFK’s styremøte nr. 5/2016 med god rakfisk med 

tilbehør. 

NÅR Mandag 17. oktober kl. 18.00-22.00 

HVOR Hjemme til Tove 

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

og Andreas (Terje på sak 32/16).  
 
  
Sak 30/16: Godkjenning referat fra styremøte 17.10-16 
Ok, med kommentar sendt fra Bjørn på mail: 

Når det gjelder sak 24/16 Sponsorer, så ble vi vel enige om at vi skulle gå litt bredere ut og få tilbud 
fra flere forleverandører i tillegg til å sjekke med Felleskjøpet om de var interessert i en ny avtale 
med oss. 

 

Sak 31/16: Innkommende post/epost 
Brev fra Jakt i Verdal om støtte til prosjektet. 
Styret diskuterer litt fram og tilbake.  
Vedtak: 
Styret stemmer over saken, og vi blir enstemmig vedtatt at vi går inn for å gi støtte 
til denne saken. 
 
Sak 32/16: Sponsoravtaler 
Har to avtaler som er i drift i dag.  
Værdalsbruket og Steinkjer veterinærsenter.  
Terje arbeider videre med to forskjellige aktuelle sponsorkandidater. 
Vedtak: 
Styret vedtar sponsoravtale mellom ITFK og Sakshaug Sport G-Sport Steinkjer. 
 
Vi har fått framlagt to meget gode avtaler, enten Royal canin eller Dechra Veterinary 
Products. Styret stemmer over to forskjellige foravtaler, og vi bestemmer at vi går for 
Dechra Veterinary Products sin avtale. 
 
Sak 33/16: Årsmøte og årsmelding - regnskap fra utvalgene.   
Alle utvalgene må så langt det er mulig skrive sine årsrapporter og sende til sekretær 
før førstkommende helg. Hvid vi skal få gitt ut info’n i midten av desember må 
sekretær ha det slik at det kan sendes til trykkeriet. 
 
Bestill Verdal hotell til årsmøtet onsdag 08.02.17 
Oppfordring til alle medlemmer om å sende riktig mailadresse 
Forslag fra styret om ikke gi ut info’n mer. Dette kommer som egen sak på årsmøtet. 
 
Sak 34/16: Økonomi 
Meget god økonomi, stort overskudd i år også. 
Vi ønsker å gi mer tilbake til medlemmene fremover. 



 
Sak 35/16: Budsjett.  
Vi har gått gjennom og diskutert styrets budsjettforslag og kommet fram til en 
enighet. Vi budsjetterer med et underskudd på for 2017. Bjørn ordner med detaljene. 
 
Sak 36/16: Aktivitetskalender 
Husk å få inn tillitsvalgt kveld på Holmen gård. 
Vi har gjennomgått den og kan ha den klar til årsmeldingen. 
 
Aktivitetsuke for akt. sør blir i uke 14 
 
Jaktprøve: 
Vinterprøven blir 10.-12. mars 
Verdalsprøven blir 01.-03. september 
Har kommet inn forslag fra medlemmene om å arrangere jaktprøver midt i uken, 
men dette nedstemmes kontant av styret. 
 
Utstillingen og vårklonk blir 10. juni 
 
Eventuelt. 
 

Aversjonsdressur på rein i månedsskifte november/desember info kommer på  
hjemmeside/facebook 
Sted: Ca. Snåsa sentrum 
 
01. desember blir det en medlemskveld på Steinkjer dyreklinikk. 
 
Tillitsvalgtmøte på Holmen gård etter årsmøte, kanskje i mars 
 
Nytt møte mandag 16.01 klokka 19.00 hjemme til Tove. 
 
 
Referent Andreas Trefjord 
 


