
 

HVA ITFK’s styremøte nr. 3/2016 

NÅR Mandag 06. juni kl. 19.00-21.00 

HVOR Hjemme til Andreas 

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

Andreas. Terje Bjugan på sak 20/16 
 

Sak 15/16: Godkjenning av referat fra styremøte 11.04.16 

OK! 

Sak 16/16 Innkommende brev/epost 
Ingen spesielle. 
 
Sak 17/16 Status utvalgene 
Jaktprøveutvalget: 4000 i overskudd på vinterprøven. Spørsmål om dømming er sendt ut i 
disse dager. Skal på samordningsutvalget, møte i regi FKF morgen. Spent på når vi kan 
arrangere høstprøven i årene fremover. 
Akt. nord: Snart i mål med dressurkursene. Ansvarsliste er sendt ut. Blir tilbud på både 
dagtid og kveldstid. Info om det blir lagt ut på hjemmesida og facebook. 
Akt. sør: Snart i mål med dressurkursene. Det er sendt oppdaterte mailadresser fra 
deltakerne slik at de kommer på lista vår. Har det klart i forhold til utstillingen. 8.november 
blir det høstmøte på Stiklestad hotell. 
Utstillingsutvalget: Har det klart, ikke så veldig mange påmeldt enda. Trenger litt folk til å 
hjelpe til. Tove hører med noen hun kjenner. Neste års utstilling kan bli flyttet på grunn av 
NKK sine utstillinger.  
Vårklonken er også under kontroll. 
 
Sak 18/16 Medlemstall og økonomi 
376 medlemmer per dags dato. 
Positiv økonomi i forhold til budsjett på aktivitetsutvalgene og medlemsregistrering. 
Jaktprøveutvalget er i minus i forhold til budsjett.  
Sjekke priser på andre tilbud i utgivelser av den ene info’n. Vi har fått tilbud fra designtrykk.  
Vedtak: Terje Bjugan tar kontakt med alternative utgivelser av info’n videre. 
 
Sak 19/16 Hjemmesiden 
Fungerer fortsatt veldig godt. Kunne fortsatt hatt flere bilder. Vi oppdaterer den jevnlig etter 
arrangementene våre. 
 
Sak 20/16 Sponsoransvarlig 
Sponsoransvarlig i ITFK blir Terje Bjugan. Allerede avtale med Lundhags som styret 
godkjenner. Nye potensielle avtaler er Ogndalsbruket, Sparebank1 Midt-Norge, Nava sport 
og NTE. Han følger opp avtaler og rapporterer til styret. 
 
 
 



Eventuelt: 

 Vi snakket gjennom en sak som var på facebooksida vår. Det ble diskusjon om 
dressurmetoder. Vi i styret har diskutert hva som bør ligge på vår side, og om vi bør 
lage noe slags filter. Enighet om at det fungerer bra slik det gjør i dag. 

 Nils B. Skaar er fortsatt samekontakt. Kun han som skal ha den offisielle kontakten 
med samene i forbindelse med jaktprøvene som arrangeres av ITFK. 

 Materialforvalter blir Wenche Eide. Hun oppbevarer klubbens rekvisita, premier, 
profileringsutstyr etc. Det må sørges for at beholdningen er under kontroll til enhver 
tid. Salg av profileringsutstyr og dialog med sponsoransvarlig og kasserer er viktig.  

 Bjørn, Wenche og Terje tar et møte for å bli enig om detaljene dem imellom.  De 
sender referat til sekretær, som igjen sender til resten av styret. 

 Terje sender over etiske retningslinjer til oss slik at vi eventuelt kan vedta dem da. 

 Vi inviterer jubileumsbokkomiteen til neste styremøte. 
 
Neste møte blir tirsdag 11.10.16 klokka 19.00 hjemme til Tove. 
 
 
Referent Andreas Trefjord 

 


