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ITFK’s styremøte nr. 2/2017
Mandag 02. mars kl. 19.00-22.00
Hjemme til Brynjar
Brynjar, Ketil, Bjørn, Thomas, Bjørnar, Terje, Anita og
Andreas.

Sak 8/17: Godkjenning av referat fra styremøte 16.01.17
Ok.
Sak 9/17: Innkommende post/epost
Ingen spesielle. Det som er kommet er sendt ut til styremedlemmene før møtet.
Sak 10/17: Konstituering av styre, mandat og etikk
Konstituering av styre er ok.
Vi har diskutert mandatet. Vi forholder oss til vedtak av sak 22/16 gjort i styremøte 4
2016.
Vedtak:
 Vi holder oss til klubbens vedtekter og følger NKK sine retningslinjer.
Sak 11/17: Fra utvalgene
Aktivitetsutvalg sør:
Ny 5-årskontrakt med Markavola treningsterreng.
Søknad til Rinnleiret i forhold til dressurkurs. Blir oppstart
Har det greit i forhold til instruktører.
Apportpremier i forbindelse med apportprøven er ordnet.
Holder på å undersøke mulighetene for å ordne med egne ITFK-dekken.
Vedtak:
 Ketil undersøker om noen kan male fat som klubben har hatt som premier i «alle
de år».
 Ketil bestiller 100 dekken med ITFK-logo.

Aktivitetsutvalg nord:
Sendt brev til kommunen angående aktivitetsuka.
Utstillingsutvalget:
Ny leder, og Terje skal ta en kveld sammen med Jon Sverre for å komme inn i det.
Absolutt det meste er klart til årets utstilling, og noe er allerede klart til året etter også.
Jaktprøveutvalget:
Stor påmelding, ligger an til 3 VK-parti og 3 kvalitetsparti både lørdag og søndag.
Det blir satt opp egne premier til beste UK-hund og AK-hund. Selvfølgelig også til
vinneren i VK. Det blir brøytet vei opp til Kråksjøen. Veldig billig jegermiddag blir det
også. Vi deler ut diverse til deltakerne før de går ut i fjellet (lunsjboks til hund,
juiceboks, sjokolade etc.). Mangler foreløpig en dommer. Kanskje blir det behov for
scooter, og da er ikke det helt i boks. Viktig at vi bruker sponsorpenger direkte til
deltakerne og dommerne.
Dommerutvalget:
Bjørnar har vært på sentral dommersamling. Den foregikk uten de store forandringene.
4 kandidater som kanskje kan meldes opp før den 01.11.
Sak 12/17: Kjøp bannere med ITFK-logo/bannere fra sponsorer
Informert om saken.
Vedtak:
 Materialforvalter Wenche Eide ordner med bestillingen.
Sak 13/17: Betalingsløsning på diverse arrangement
Kasserer orienterer om mulighetene med vipps. Formålet er å få bort kontanter.
Vedtak:
 Bjørn ordner med vipps til klubben.
Sak 14/17: Hjemmeside/facebook
Vi diskuterer denne saken på tillitsvalgtmøte på Verdal hotell. Ønskelig med noen
opplysninger om hva intensjonen med facebooksiden er. Vi vil gjerne at medlemmene
bruker siden aktivt, men forholder seg til «retningslinjer».

Vedtak:
 Mediautvalget tar denne saken videre på tillitsvalgtmøte.
Sak 15/17: Økonomi
Kasserer informerer om mulighetene når det gjelder kontoer. Det blir ingen endringer
foreløpig, men kanskje fra høsten/neste år.
Gjennomgang av hvordan vi skal levere reiseregninger.
Sponsorene har betalt inn, og regning til designtrykk er betalt.
Eventuelt.
Tillitsvalgtmøte
Vedtak:
Tillitsvalgtmøte den 21.03.17 på Stiklestad hotell klokka 18.30. Mat klokka 20.00.
Alle utvalgsmedlemmer, jubileumsbokkomiteen, materialforvalter, sponsoransvarlig og
styret blir invitert inn til dette møte.
Andreas ordner med invitasjon som sendes ut til styremedlemmene.
Neste styremøte blir onsdag 31.05.17 klokka 19.00 hjemme til Bjørn.

Referent Andreas Trefjord

