
HVA ITFK’s styremøte nr. 6/2018 

NÅR Mandag 03. desember kl. 18.00-21.00 

HVOR Verdal hotell 

HVEM Brynjar Holmli, Ketil Eide, Svein Morten Laugsand, 

Thomas Holthe, Terje Eriksen, Bjørn Sakariassen, 

Bjørnar Boneng og Andreas Trefjord.  
 

 

Sak 27/18: Innkommende post/mail 

Info brev fra NKK om at alle utstillinger skal gjennomføres digitalt fra 2019.  

Dette må vi forholde oss til, og vi kommer tilbake til innkjøp i budsjettarbeidet. 

 

Sak 28/18: Sponsoravtaler   

Sponsoransvarlig har gjort en glimrende jobb, og alle avtaler er gjort. Leder og 

sponsoransvarlig drar på signering i etterkant av dette møtet. 

 

Sak 29/18: Fra utvalgene 

Akt. nord: Har planene for neste års aktiviteter grei. 

Akt. sør: Høstmøtet ble noe amputert da den ene foreleseren ble syk, men rundt 80 

oppmøtte og mange positive tilbakemeldinger i etterkant. Valpekurset ble ikke gjennomført 

på grunn av manglende lokaliteter.  

Utstillingsutvalget: Søknad for utstilling 2020 er levert inn, og det blir den 13. juni 2020 hvis 

vi får det vi søker om. Utstillingen til neste år blir den 15. juni 2019. Utvalget satser på å få til 

et møte for utstillingsutvalget enten før eller etter jul, der tema blir jubileumsutstillingen. 

Terje sjekker opp hva som trengs for å arrangerer digitale utstillinger fremover. 

Jaktprøveutvalget: Verdalsprøven er gjennomført og både arrangementet og økonomien står 

til «20 i stil». Søknader om neste års prøver er levert, og de blir rundt 9.10 mars og 

månedsskifte august-september. Sekretariatet blir også på Rinnleiret. Klubbmesterskapet 

blir 2. februar. 

Dommerutvalget: Har gjennomført ei samling for kandidatene + en kandidat fra 

Nordenfjeldske der elevarbeidene og erfaringene fra høstens prøver er diskutert og evaluert. 

 



Sak 30/18: Årsmøte – årsmeldinger 

Årsmøte blir 13. februar på Verdal hotell., og denne datoen må bekjentgjøres senest 8 uker 

før, og det blir i år 19. desember. Utdeling av årets klubbmestere blir på årsmøtet. 

Årsmeldingene har kommet inn til sekretær, men det hadde vært ønskelig med flere bilder. 

16. januar er siste frist for medlemmene til å sende inn saker til årsmøtet og forslag til 

kandidater til verv i klubben. 

Innkallingen med dagsorden må legges ut på hjemmesiden senest 30. januar.  

 

Sak 31/18: Økonomi/medlemstall 

435 medlemmer per 1. desember. 

Kasserer har sendt oversikt til utvalgslederne, og dette blir gjennomgått på møtet. Vi ligger 

meget godt an i forhold til budsjett. Fortsatt veldig sterk økonomi i klubben.  

 

Sak 32/18: Budsjett 

På grunn av jubileumsåret 2019 er forslaget til styret inn til årsmøtet at det budsjetteres 

med et kraftig underskudd på ca. 170 000.  

 

Sak 33/18: Årets hunder på jaktprøve og utstilling 

Jaktprøveutvalget: Presenterer sitt forslag, og dette blir vedtatt i styret.  

Utstillingsutvalget: Presentere sitt forslag, og det blir diskutert en del rundt om aktuelle årets 

hunder må stilles på ITFK sin utstilling. Et flertall i styret mener at dette kriteriet fortsatt bør 

være gjeldene.  

Vedtak: De nye reglene for årets jaktprøvehund blir vedtatt, vedlagt og lagt ut på 

hjemmesiden. De nye reglene for årets utstillingshund blir vedtatt med en endring. Hunder 

som er aktuelle som årets hund må være stilt på årets ITFK-utstilling. Nytt justert forslag 

blir vedlagt styrereferatet og lagt ut på hjemmesiden. 

 

 

 

 



Eventuelt 

Vi bestiller 500 jubileumspins som deles ut til diverse arrangement. 

 

Neste styremøte blir 28. januar klokka 19.00 på Verdal hotell. 

 

Referent A. Trefjord 

 

 


