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ITFK’s styremøte nr. 3/2019
Mandag 29. april kl. 18.30-21.30
Levanger sykehus
Brynjar Holmli, Geir Terje Widerøe, Lars Aarvik
Kjønstad, Thomas Holthe, Svein Morten Laugsand,
Torbjørn Eliasson, og Andreas Trefjord.
Lars Erik Aabakken fra festkomiteen på sak 16/19

Sak 11/19 Gjennomgang av forrige referat
Ok. En merknad på momssaken fra forrige møte. Torbjørn tar en kontakt med tidligere kasserer.

Sak 12/19 Innkommende post/epost
Ingen spesielle saker. Diverse mailer er sendt til riktige mottakere.

Sak 13/19 Søknad om støtte fra jakt i Verdal
På grunn av vår virksomhet med jaktprøver i terrengene ønsker vi å fortsette med vår støtte til «Jakt i
Verdal», og bevilger kr. 5000 som støtte til skuddpremie.

Sak 14/19 Fra utvalgene
Akt.nord
Dressurkurset er i gang, og alt fungerer meget godt.
19 deltakere og god stemning.
Treningsterrengene er under kontroll. Det blir oppstart rundt 15. juli.
Høstmøtet er under planlegging.
Akt.sør
Oppstart til neste uke, og det er ca. 40 påmeldt. Det er avholdt møte med alle instruktørene i forkant
der diverse avklaringer er gjort.
Aktivitetsuka ble gjennomført og det er stort sett greie tilbakemeldinger, men noe utfordringer med
feil tidspunkt på facebook (kanskje for tidlig start?) og tilbakemelding om hundedritt på
parkeringsplass.
Treningsterrengene er under kontroll. Det blir oppstart rundt 1. august.

Utstillingsutvalget
Dommerinvitasjoner til utstillingene i 2020 og 2021 er sendt.
Alt under kontroll i forhold til årets utstilling.
Jaktprøveutvalget
Vinterprøven er avsluttet og godkjent.
Det er planlagt et planleggingsmøte i mai.
Dommerutvalget
Ingen spesielle saker etter forrige møte.

Sak 15/19 Økonomi/medlemstall

394 medlemmer per 29. april
Gjennomgang av resultatet så langt, og det viser seg at vi har god kontroll i forhold til
budsjett. Vi diskuterer en del rundt vipps, iZettle og giro i sammenheng med evt. moms på
startkontingent.

Sak 16/19 Jubileumsaktiviteter
Utstillingsutvalget skal ha et møte neste uke i forhold til arbeidsoppgaver, aktiviteter og
kåringer etc.
Apportkonkurransen må tidspunktfestet og dommer bestemmes.
Mat, servering og kostnader er aktuelle utfordringer i forbindelse med klonken.
Jubileumsfesten er under planlegging, men en del som ikke er klarert enda i forhold til mat,
organisering etc.
Jaktprøveutvalget skal også ha møte neste uke der flere detaljer skal bestemmes.
Flotte premier vil bli prioritert.

Sak 17/19 Jubileumsboka
To møter er gjennomført, og nå mangler kun detaljer rundt bildene. Møte med trykkeri er
avtalt. Den blir utgitt helt på slutten av året.

Evt.
Æresmedlemskap i klubben. Hvordan skal vi forholde oss til eventuelle henvendelser fra
medlemmer?
Innspill fra medlem angående utvikling av klubben. Mailen blir vedlagt referatet og
medlemmet blir invitert inn i neste møte.

Neste møte blir tirsdag 3. september klokka 18.30

Referent A. Trefjord

