
HVA ITFK’s styremøte nr. 1/2016 

NÅR Mandag 18. januar kl. 18.30-21.30 

HVOR Hjemme til Brynjar 

HVEM Brynjar, Tove, Bjørn, Bjørnar, Jon Sverre, Joakim, 

Anita og Andreas (Hans Christian Olsen på evt. sak). 
 

 

Sak 01/16: Godkjenning av referat fra styremøte 30.11.15 

Vedtak: Ok, men en liten forandring av sak nr. 44/15 i forhold til avstemming er gjort. 
 

Sak 2/16 Innkommende brev/epost 
Brev fra FKF i forhold til verv og taushetsplikt og reglement. Leder anbefaler alle 
styremedlemmene å lese brevet. 
Brev fra smådyrklinkikken Inn-Trøndelag. Brynjar kommer med et forslag på svar som støttes 
fra styret.  
 
Sak 3/16 Fra utvalgene 
Akt. nord:  
109 betalende på høstmøtet.  
Savner svar fra Steinkjer angående aktivitetsuka. 
Det er sendt flere forespørsler uten å ha fått svar. 
Anita følger opp videre. 
 
Jaktprøveutvalget:  
Holder på å arbeide med klubbmesterskapet. Det meste klart, mangler litt på dommersiden, 
oppstart klokka 08.00.                 
Aktivitetsuka er under kontroll. 
 
Dommerutvalget:  
Instruktørutdanning begynner tirsdag 19.01 på Sparbu.  
Når den er ferdig skal alle instruktørene samles til en kveld med kalibrering. 
Har hatt dommersamling nylig, og der var det 19 som møtte opp, og Arild Dahl skal 
representere ITFK i den årlige dommerkonferansen som FKF arrangerer. 
 
Akt. sør: 
Ingen aktivitet siden sist. 
 
Utstillingsutvalget:  
Skaffet dommere til utstillingen, det blir Trygve Heyerdal og Arvid Gjøranson. Utstillingen er 
11. juni.  
 
Vi har hatt en gjennomgang av aktivitetsplan i ITFK 2016. 
Alle utvalgene må forberede sine aktiviteter. 



 
Sak 4/16 Regnskap, økonomi og budsjett 
Nesten ferdig med regnskapet, men litt småjusteringer må til før endelig legges inn i 
årsmeldingen. Vi kommer til å gå godt i overskudd i år også.  
Budsjettforslag fra kasserer er lagt fram, og styret har kommet med innspill til budsjettet.  
 
Sak 5/16 Årsmøte og årsmelding 
Verdal hotell er bestilt. Årsmeldingen er under kontroll, mangler noe, men forventer å få det 
straks. Den skal legges ut på nett 14 dager før årsmøtet.  
 
Eventuelt 
Årsfest: 
Festkomiteen representert ved Hans Christian Olsen var med. Han informerte om planene til 
årsfesten. Dette kommer til å bli en skikkelig «høydare» med mye spennende mat på bordet. 
 
 
Referent Andreas Trefjord 


