
HVA ITFK’s styremøte nr. 4/2018 

NÅR Mandag 27. august kl. 19.00-21.30 

HVOR Verdal hotell 

HVEM Brynjar, Ketil, Svein Morten, Wenche – for Thomas, 

Terje og Andreas.  

Forfall: Bjørn og Bjørnar 
 

 

Sak 18/18: Innkomne post/epost  

Verdal kommune har sendt brev om høringsinnspill angående eventuell ekstraordinær 

båndtvang. 

Vedtak: Styret har sendt høringsinnspill i saken. Vi forventes at innspillet blir tatt til 

etterretning og den ekstraordinære båndtvangen ikke blir innført. 

 

Sak 19/18: Fra utvalgene  

Dommerutvalget: Bjørnar har meldt forfall. 

Utstillingsutvalget: Har fått regnskapet etter utstillingen. Gikk ca. 10 000,- i overskudd. Ellers 

er dette en rolig årstid for utvalget. Arbeidet med utvelgelse av dommer til neste års 

jubileumsutstilling er i gang. Ser på reglene for årets hund til neste møte. 

Jaktprøveutvalget: Mye påmeldingen til verdalsprøven. Det meste er klart. Arbeider med litt 

tilpasning til nybegynneren.   

Aktivitetsutvalg sør: Utvalgsmøte i morgen. Greit oppmøte i Markavola. Treningsterrengene 

måtte stenges til tider i sommer på grunn av varmen og hensynet til dyrevelferd. Høstmøte 

blir den 6. november. Det kommer to foredragsholdere som vil ha forskjellige aspekt av 

dressur av hunder som tema. 

Aktivitetsutvalg nord: Treningsterrengene måtte stenges til tider i sommer på grunn av 

varmen og hensynet til dyrevelferd.  

Vedtak: Utstillingsutvalget og jaktprøveutvalget sender inn forslag på mail. Styre 

behandler dette på mail.  

 

 

 



Sak 20/18: Pensjonistdag(er) i treningsterrengene og i forbindelse med aktivitetsuka 

Intensjonen er ikke at dette skal være en dag kun for pensjonister, men en dag der 

pensjonister i klubben kan samles for trivelig og rolig samvær. 

Vedtak: Alle er velkommen, men intensiteten og pauser blir på pensjonistene sine 

premisser.  

 

Sak 21/18: Medlemstall/økonomi  

418 medlemmer per 27.8.2018. 

Kasserer har sendt ut oversikt i forkant av møtet, og han har som vanlig full kontroll og 

klubbens økonomi er fortsatt meget god.  

Vedtak: Sekretær lager en liten brosjyre med info om klubben og innmeldingsinformasjon. 

 

Sak 22/18: Nye lovmaler 

Vi har nettopp fått mail fra FKF der det står at vi skal få mer info snart. 

Vedtak: Vi avventer ny mail fra FKF. 

Sak 23/18: Forberedelser jubileumsåret 

Vi bestemmer at alle utvalgene tar et formøte før vi tar et eget møte med budsjett for 

jubileumsåret som hovedtema. Lederne i festkomiteen og jubileumsbokkomiteen blir også 

invitert inn i neste møte.  

Vedtak: Alle utvalgslederne, inkludert festkomiteen og jubileumsbokkomiteen, tar initiativ 

til møte i sitt utvalg. Alle lederne har ansvar for å legge fram et budsjettforslag på møte 

den 29. oktober. Sekretær sender innkalling.  

 

Sak 24/18: Utgifter dommerkandidater 

Dommerutvalget har sendt inn forslag som støttes. I tillegg vedtar vi samme ordning for 

utstillingsdommere. Utgiftene tas fra dommerutvalget (jaktprøveutvalget) og 

utstillingsutvalget (eksteriørdommere). 

Vedtak: Kandidatene får kr. 3000,- både etter KV1/dommerelevkurs og 

autorisasjonsprøven/autorisert eksteriørdommer for hund i gruppe 7, forutsatt at prøvene 

er bestått. Gjeldene fra KV1/dommerelevkurs 2018. 



 

Eventuelt 

 Årsfesten 2018 blir den 17. november. Da skal det også være kåring av årets hund. 

 

Neste styremøte med festkomite og jubileumsbokkomite blir 29.10.2018 kl. 19.00 på Verdal 

hotell 

Neste styremøte blir 03.12.2018 klokka 18.00 på Verdal hotell. 

 

 

Referent A. Trefjord 


