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ITFK’s styremøte nr. 4/2016
Mandag 17. oktober kl. 18.00-20.30
Hjemme til Tove
Brynjar, Tove, Kjetil, Bjørn, Jon Sverre, Bjørnar, Stig og
Andreas.

Sak 21/16: Godkjenning av referat fra styremøte 06.06.16
OK!
Sak 22/16: Innkommende brev/epost
Sendt ut til medlemmene etter hvert som vi har fått de.
Snakket litt om etiske retningslinjer
Vedtak:
Vi holder oss til klubbens vedtekter og følger NKK sine retningslinjer.
Sak 23/16:Mandater – revidering?
Vedtak:
Revidert og sendes til kasserer som legger ut oppdatert dokument på hjemmesiden.
Sak 24/16: Sponsorer – oppfølging etc.
Vedtak:
Alle må passe på at vi markedsfører våre sponsorer ved våre arrangementer. Avtalen med
Felleskjøpet går ut i november. Den må reforhandles. Brynjar snakker med Terje Bjugan som
tar ansvar for den videre forhandlingen.
Sak 25/16: Årsmelding – forberedelse
Årsmøte blir den 08.02.17 og klubbmesterskap og årsfest den 04.02.17.
Vedtak:
Alle leverer inn årsmelding og minimum ett bilde senest 15. november.
Sak 26/16: Søknad om støtte for deltagelse på VM
ITFK ønsker ikke å starte en tradisjon eller åpne opp for en slik praksis. Vi mener dette er opp
til det enkelte medlem, og ikke noe som en lokal fuglehundklubb skal støtte. Tradisjonelt er
det raseklubbene som eventuelt støtter opp om slike arrangement, både i forhold til NM og
VM.
Vedtak:
Styret er enige om avslag på søknaden.
Sak 27/16: Status utvalgene
Jaktprøveutvalget: Høstprøven er ferdig, regnskap er levert med stort overskudd.
Skogsfuglprøven skal arrangeres siste helga i oktober, men foreløpig ikke noe stor
påmelding.
Søknader for 2017 er spesiell i og med at det er bare to prøvehelger før jakta. Verdalsprøven
blir samme helg som NM-helga noe som kan bety utfordringer i forhold til dommere etc.

Vinterprøven blir som vanlig andre helga i mars. Rinnleiret er under omorganisering, og vi
må begynne å se oss om etter andre områder.
Skal vi søke om skogsfuglprøve til neste år? Utvalget tar en vurdering.
Akt. nord: Referat Utvalgsmøte AKT NORD 06.10.2016
Tilstede Lars Morten Håven, Kjetil Bjørnerås, Stig Gorseth og Anita Inderdal
Frafall: Brian Herje
Saksliste
1 Heia
2 Dressurkurs
3 Aktivitetsuka
4 Annet
1. Heia
Det ble ryddet m motorsag i forkant av åpning av terrenget av Håven og Gorseth.
Det er behov for gen vedlikehold (beising etc.) av Gapahuk og område rundt. Anita tar kontakt med
Bjugan som kan ta en tur nå i høst for å vurdere behov nærmere, mulig aktuelt å kjøre opp div
materiale etc. i vinter. Tar en dag/kveld sommeren 2017 før åpning av terrenget.
Blir enig om å sette opp egen postkasse ved Myggheimen, slik at vi oppnår en mere korrekt
rapportering av antall oppmøte. Stig har postkasse og trykkimpregnert stolpe.
Første året med redusert tilbud i antall dager. Ikke noe problem m ansvarshavende i år. Utløst 74
kort, 102, besøk, 233 hundebesøk. Fortsetter med samme tilbud neste år.
Nytt i år var senior tilbud, Anita skal snakke m initiativ taker Søraker om hvordan det har gått. Det er
loggført besøk kun en dag. Aktuelt med dette tilbudet neste år?
Stig lager årsrapport og sender til Trefjord, samt sender oversikt regnskap til Sakariassen (ca. 1200 kr
inn).
Vi må få en oversikt over avtaler om dispens fra båndtvang med de ulike instansene bla
Forsvaret/Statskog/Ogndalsbruket/Kommune. Anita skal få full oversikt samt søke om fortsatt
dispens hvor avtaler er i ferd med å gå ut.
2. Dressurkurset
Avholdt på Lein. Samme opplegg som i fjor; valpekurs, appell og apport. En leder for hver gruppe. Et
opplegg som fungerer godt. Hadde også temakvelder, fortsetter med dette (utstilling, veterinær,
tamfugl). Det ble også arrangert duecup hos Fossum. Positivt at så mange instruktører er med, prøve
å videreføre dette, samt gi instruktører «noe tilbake», alle fikk i år jakker.
Stig har oversikt over antall deltagere etc., samt regnskap (ca. 8-10 000 kr netto overskudd), detter er
allerede sendt Sakariassen.

Stig lager årsrapport.
Neste år skal vi levere ut et evalueringsskjema til deltakere.
Ringtrening m Marianne en kveld, populært tilbud. Fortsetter med dette til neste, evt. å utvide
tilbudet til å gjelde flere kvelder. Spør Marianne igjen, samt evt. Helgar og tillegg Frank Kristiansen.
Lars Morten skal ta kontakt med Kristiansen.
Det ble også i år arrangert Saureinkurs m hjelp av Elli; Elli har sendt regnskap til Sakariassen, et
populært tilbud, 33 hunder deltok. Vurderer annen pris for deltakere som ikke er medlemmer av
ITFK.
3. Aktivitetsuka
Fikk opprinnelig avslag på søknad om dispens fra båndtvang hos Steinkjer Kommune, etter direkte
dialog med reindriftsnæring v Wiilks like i forkant av ønsket periode fikk vi avholde aktivitetsuke
likevel (f.o.m. 4. april). Et populært tilbud som vi ønsker å videreføre. Lett å få tak i instruktører.
Hadde 10 stk. oppmøtte på enkelte dager.
Stig lager årsrapport.
Av erfaring er det lang saksbehandlingstid i kommunen (fikk svar først etter 3 purringer etter 3 mnd.),
derfor må søknad sendes i god tid neste år for eksempel feb. 2017. Søknad til kommune m kopi til
Wilks er trolig hensiktsmessig. Anita søker.
Anita skal også skrive et brev til både kommune og reindriftsnæring om erfaringer/oppsummering fra
i år, brev sendes før nyttår.
4. Annet
Reinaversjonsdressur; Lars Morten tar ansvar. Ta kontakt m Snåsa JFF v Gaundal, få info om aktuelle
datoer, hør om mulig med ITFK-pris. Info må ut til medlemmer i god tid. Lars Morten gir info til
Trefjord/Øygarden som legger ut info på FB og hjemmeside.
Treningshelg; Undersøke om mulighetene til treningshelg m sosialt opplegg på kveldene i
Skjækerfjella, snakk med hytteeiere og Helge Myrstad. Anita gjør dette. Vil bli begrenset antall
deltakere (utfra sengeplasser).
Anita
Steinkjer 07.10.16

Akt. sør:
Det meste klart til høstmøtet. Annonse kommer snart i Trønder-Avisa. Mange fine gevinster
til loddsalg er ordnet med. Stand fra Steinkjer dyreklinikk er ordnet og rakfisk fra Brekken
kommer mest sannsynlig. Skal være møte den 31.10 for å ordne de siste detaljene.
Plan om et kort valpekurs og appellkurs i desember. Marianne tar ansvar for valp og akt.sør
tar appell.
Andreas sender ut mail til medlemmene og Hans Andreas legger ut annonse på hjemmesida
og facebook.

Utstillingsutvalget:
Regnskapet er ferdig og klart til levering. Utstillingen til neste år blir enten 10.06 eller 24.06.
Kommet ganske langt i planleggingen av dommere, ringsekretærer og skrivere.
Dommerutvalget:
Planer om å spørre 4-5 kandidater. Svarfrist for de er ganske umiddelbart.
Dommermøte en gang i november/desember.
Festkomitéen:
Årsfesten er under planlegging. Ligger an til en heidundrende fest.
Sak 28/16 Medlemstall og økonomi
405 medlemmer, god økning fra de siste årene.
Kasserer sender forslag til regnskap til dommerutvalget.
Ligger bra an på nesten alle poster i forhold til budsjett.
Vi har rundt 420 000 kroner i banken.
Sak 29/16: Jubileumsboka
Vedtak:
ITFK 50 år skal bli ei bok med mange bilder, epoker av klubbens historie i 10-års bolker.
Rasepresentasjoner, historier fra gamle lystige dager og mye annet må være med. Helgar og
Nils tar denne jobben videre. Vi inviterer de med på et annet styremøte.
Evt.
Støtte til utdanning av diverse
Bjørnar lager et forslag til tekst på hva klubben støtter i forhold til utdanning av
ringsekretærer, utstillingsdommere og jaktprøvedommere.
Møte angående Jakt i Verdal
Orientering fra møte organiseringen av Jakt i Verdal. Jon Sverre møtte fra oss.
Neste møte tirsdag 22.11 klokka 18.00 hjemme til Tove.

Referent Andreas Trefjord

