
HVA ITFK’s styremøte nr. 3/2018 

NÅR Onsdag 28. mai kl. 19.00-21.30 

HVOR Verdal hotell 

HVEM Brynjar, Ketil, Bjørn, Bjørnar, Svein Morten, Thomas, 

Terje og Andreas.  
 

 

Sak 13/18: Innkomne post/epost 

Oppfølging av brev angående reindriftsutfordringer i Værdalsbruket sine terreng, valg av 

dommerutvalg og fase 2-instuktører. Det har vært dialog mellom involverte parter mellom 

møtene, og saken er nå fulgt opp og avsluttet.  

Vedtak: Styret har behandlet innkommet brev fra medlem og svar fra DU. Styret svarer 

involverte parter og ser på denne sak som avsluttet. 

 

Sak 14/18: Årets hund utstilling/jakt 

Vi diskuterer ulike forslag, og utvalgslederne tar det inn i utvalgene og kommer med forslag 

til nye vedtekter til neste møte 

Vedtak: Mål om å ha nye vedtekter klare fra 2019. 

 

Sak 15/18: Fra utvalgene 

Dommerutvalget: Jaktprøvedommerkandidatene er i rute før Kongsvold 1 til høsten. 7 fase 

2-instruktører er ferdig utdannet i år.  

Utstillingsutvalget: Alt er klart til utstillingen. Fortsatt noen utfordringer med påmeldingene 

da dette er en samarbeidsutstilling med bl.a. dachshundklubben. Oppfordrer alle til å dele på 

facebook både for å informere om påmeldingen og for å få flest mulig hunder med på 

utstillingen. | 

Jaktprøveutvalget: Litt mindre påmeldinger enn i fjor, noe som sannsynligvis skyldes føre. 

Godt med overskudd og vellykket arrangement.   

Aktivitetsutvalg sør: Dressurkursene er godt i gang med over 50 hunder. Apportprøven i 

forbindelse med Stiklestadutstillingen er under kontroll, og det samme er høstmøtet – som 

vil ha dressur som tema. Markavola treningsterreng blir åpnet fra 1. august. Arbeider med å 

få til noen temakvelder.   



Aktivitetsutvalg nord: Dressurkursene er godt i gang med rundt 25 hunder. Det er gjort en 

god del arbeid med treningsterrenget på Heia, og det er klart til start fra 15. juli. Fortsatt 

utfordringer med aktivitetsuka, og det ventes på svar fra fylkesmannen.  

Vedtak: Ingen spesielle forhold. 

 

Sak 16/18: Medlemstall/økonomi (momsrefusjon) 

393 medlemmer per 28.5.2018. 

Kasserer går gjennom de forskjellige utvalgenes foreløpig regnskap. Fortsatt sunn og god 

økonomi. 

Vedtak: Ingen spesielle forhold. 

 

Sak 17/18: Planlegging av jubileumsår 

Vi diskuterer forskjellige arrangement og jubileumsbok. Det blir i alle fall mer fokus på 

utstillingen og Verdalsprøven på høsten samt jubileumsfesten i november.  

Vedtak: Det blir en sak på neste styremøte der budsjett blir en vesentlig sak. 

 

Eventuelt 

 Oppdater hjemmesiden med styremedlemmer, utvalgsmedlemmer og referat. 

 Hvordan skal vi publiserer diverse premieringer? I dag legger vi ut resultat som 

medlemmene har sendt inn til oss. Enten via facebook/messenger eller via 

hjemmesiden. 

 Utgifter til dommerkandidater? Dommerutvalget kommer med et forslag til neste 

møte. 

 

 

Neste styremøte blir 27.8.2018 kl. 19.00 på Verdal hotell 

 

 

Referent A. Trefjord 


