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ITFK’s styremøte nr. 1/2017
Mandag 16. januar kl. 19.00-21.30
Hjemme til Tove
Brynjar, Tove, Ketil, Bjørn, Jon Sverre, Bjørnar, Stig og
Andreas.

Sak 1/17: Godkjenning av referat fra styremøte 14.11.16
Ok.
Sak 2/17: Innkommende post/epost
 Jakt i Verdal. Nytt møte førstkommende onsdag. Brynjar drar dit. Verdal
kommune dit, og kanskje ta over mer.
 Vi har diskutert tidspunktet for årsfesten. Styret bestemmer seg for at
årsfesten blir samme helg som klubbmesterskapet. Hovedsakelig for å få med
flest mulig deltakere som også deltar på klubbmesterskapet. Vi tenker også at
det er greit at vi tar det i starten av et nytt år slik at alle aktiviteter er
gjennomført.
Sak 3/17: Tillitsvalgtmøte på Verdal hotell
Målet med møtet:
Lette arbeidet i de forskjellige utvalgene.
Gjennomgang av mandatene til ITFK til alle tillitsvalgte.
Forslag på å hedre nye championer. Sekretær får det inn i sine oppgaver. Mulig vi
går for fat med enkel tekst (N U/JCH og årstall).
Forbedre de aktivitetene vi har er 1. prioritet.
Komme med nye forslag på aktiviteter. Idemyldring.
IGP-metoden
De ulike gruppene:
Utstillingsutvalg
Jaktprøveutvalg
Aktivitetsutvalg nord
Aktivitetsutvalg sør
Økonomi (kasserer, sponsoransvarlig, materialforvalter)
Dommerutvalg
Jubileumsbokkomite
Festkomite
Sak 4/17: Fra utvalgene
Jaktprøveutvalget: Klubbmesterskapet er under kontroll. Litt mangel på dommere.
Vinterprøven er det Thomas Holthe som er ansvarlig for. Tove bistår i arbeidet. Mye
er allerede ordnet.

Utstillingsutvalget: Det meste er under kontroll. Litt styr med å få til dato, men den
10. juni er nå endelig bestemt. Mangler bare en skriver. Rune Tyvold og Wenche
Porsanger skal dømme.
Akt. nord: Ønske om fase 2 kurs (instruktørkurs). Sendt søknad til Snåsa
reinbeitedistrikt. Skal arrangere aversjonsdressur på rein tirsdag 17.01.17.
Akt. sør: Må søke kommunen om treningsterrenget oppi Markavola. Det er sendt
forespørsel til instruktører i forhold til dressurkursene på Rinnleiret. Mangler noen få.
Fat til apportkonkurransen blir bestilt. Koordinerer med akt. nord i forhold til
aktivitetsukene (13 og 14). Har gjennomført valpekurs nå i vinter. Stor deltakelse og
positiv stemning som gjør at det blir gjentatt til neste år.
Dommerutvalget: 13 stk. på samling. Bjørnar skal nedover på sentral
dommersamling. Noen forslag til regelverksendringer/praktiseringsregler som skal
opp. ITFK har menig om alle sakene, de er diskutert i dommerutvalget og blir tatt
med inn i den sentrale samlingen som er 19.01-20.01.
Instruktørsamling fase 2 er notert og skal arbeides med for å se om det er interesse.
Sak 5/17: Hjemmeside/facebook
Forslag om å legge ut informasjon til medlemmene. Enten medlemsnytt eller
medlemsfordeler.
Flere må lære seg å legge ut (sekretær med flere). Sekretær og kasserer ser på det
når vi har tillitsvalgtmøte.
Da bør vi også se over siden, oppdatere den og evt. forbedre den.
Det har også kommet flere bilder på sida.
Sak 6/17: Økonomi
Bjørn informerer om regnskapet for 2016. Det er sendt til revisorer. Alle
styremedlemmene fikk regnskapet i papirformat og kan kommentere hvis det er noe.
Virker som vanlig veldig oversiktlig og bra. Økonomien i klubben er meget bra.
Budsjettforslaget fra siste møtet er diskutert. Styret blir enig om et forslag som legge
fram på årsmøtet.
Sak 7/17: Årsmøte
Årsmeldingen er sendt til alle. Hvis det er innvendinger sendes de til sekretær.
Årsmeldingen blir skrevet ut til årsmøte.
Eventuelt.
Styret møtes tre kvarter før årsmøtet.
Neste møte bestemmes etter årsmøtet.
Referent Andreas Trefjord

