
 

HVA ITFK’s styremøte nr. 4/2017 

NÅR Mandag 16. august kl. 19.00-22.00 

HVOR Hjemme til Ketil 

HVEM Brynjar, Ketil, Bjørn, Anita, Thomas, Terje og Andreas.  
 

 
 

Sak 23/17: Innkommende post/mail 
Mail er sendt styremedlemmene når den er kommet. Ellers ingen spesielle saker. 
 
 
Sak 24/17: Fra utvalgene 
Utstilling: 
Ganske mange hunder, og utstillingen gikk veldig bra. Økonomisk er fortsatt usikkert, 
men ligger an til å ligge rundt budsjett.  
Har begynt sonderingen i forhold til neste års utstilling. Jubileumsutstillingen ligger 
an til å bli 15. juni i 2019. 
  
Jaktprøve: 
Gjennomgang av regnskapet etter vinterprøven. Prøven gikk i minus, men det ble en 
meget vellykket prøve med tanke på deltakelse, arrangement og trivsel. 
Innkjøp av apportbevis føres på aktivitetsutvalgene.  
Allerede stor påmelding til Verdalsprøven, men noen utfordringer i forhold til å skaffe 
dommere.  
 
Akt. nord: 
Treningsterrenget går greit. Planlegging av høstmøtet er så vidt startet.  
 
Akt. sør: 
Treningsterrenget er godt i gang, godt oppmøte. Vurderer nytt område i forhold til 
dressurkurs. Det blir et valpekurs til høsten (4 kvelder) – ca. november.  
 
 
Sak 25/17: Medlemstall/økonomi 
405 medlemmer. 
Ikke helt fornøyd med innmeldingssystemet til NKK. Sekretær sjekker og sender 
forslag til Bjørn på ny tekst. 
Dette er den gamle teksten: 
 
Hei , 
 
Takk for ditt ønske om medlemskap i Inn-Trøndelag Fuglehundklubb. Vi vil ta kontakt med deg så 
snart som mulig med mer informasjon. 
 
Vi har registrert følgende informasjon 
 
 



Forslag på ny tekst: 
 
Hei! 
Takk for ditt ønske om medlemskap i Inn-Trøndelag fuglehundklubb. NKK sender deg 
betalingsinformasjon snart, og straks den er betalt er du fullverdig medlem hos oss. 
 
Vi har registrert følgende informasjon: 
 
  
Økonomi: 
Utfordring med regnskapene til utvalgene. Vanskelig å si noe eksakt da flere 
regnskap mangler. Kommer tilbake til det på neste møte da regnskapene er inne. 
Ønskelig at vi bruker mer tid på budsjettarbeidet. Dette er både generelt og i forhold 
til jubileum i 2019. 
Viktig å merke med navn og beløp når det betales gjennom vipps. Skriv hva beløpet 
gjelder. Dette gjøres ved å benytte «meldingsfeltet» i appen ved betaling. 
 
 
Eventuelt. 
Årsfest:  
Styret diskuterer årsfesten, og vi har sendt noen spørsmål og kommentarer til 
festkomiteen. 
 
 
 
 
Neste styremøte blir 22.11 klokka 18.00 på Verdal hotell. 
 
 
 
Referent Andreas Trefjord 
 

 
 


