
HVA ITFK’s styremøte nr. 1/2019 

NÅR Mandag 29. januar kl. 19.00-22.00 

HVOR Verdal hotell 

HVEM Brynjar Holmli, Are Skaufel, Svein Morten Laugsand, 

Wenche Eide, Terje Eriksen, Bjørn Sakariassen, 

Bjørnar Boneng og Andreas Trefjord.  
 

 

Sak 01/19 Innkommende post/epost 

 Det har kommet mail med spørsmål om valgkomiteens mandat  

Valgkomiteen har ikke lov til å stryke innkomne forslag på kandidater til tillitsvalg.   

Leder har fått følgende svar fra valgkomiteen:  

«Valgkomiteen har fått inn flere forslag på kandidater til konkrete verv innen fristen som var satt. I 

ettertid har imidlertid disse kandidatene, som i utgangspunktet hadde sagt ja, trukket sitt kandidatur. 

I og med det har de blitt uaktuelle denne gang.» 

Vi ser på mandatene for valgkomiteen og kaller inn valgkomiteen til neste styremøte. 

 

 Facebook-innlegg som ble lagt ut på vår side og ble slettet. 

Styret beklager at innlegget ble lagt ut på facebook uten at det ble behandlet i styret først. Våre 

retningslinjer for å legge ut innlegg på facebook er at det i all hovedsak skal være klubbens egne 

aktiviteter. Årsaken til at innlegget ble lagt ut, var at aktiviteten med mattilsynet kunne være et fint 

tilbud til medlemmene. Innholdet på siden viser derimot også til aktiviteter som både vi og Namdal 

fuglehundklubb ønsker å arrangere. Vi vil gjerne være med å arrangere lignende aktiviteter, men da 

må det være i regi aktivitetsutvalgene o.l. hvis det skal legges ut på ITFK sin side. For fremtiden 

ønsker vi at slike tiltak og innspill blir kommunisert gjennom leder og deretter styret slik at vi kan 

behandle det samlet. Vi er positive til nytenkning og aktivitet, og ønsker gjerne å være med på 

videreutvikling. Vi håper på forståelse og fortsatt godt samarbeid med initiativtakerne til denne 

siden. 

 

Sak 02/19 Fra utvalgene 

Akt.nord 

Aktivitetsuka blir muligens sammen med akt.sør. Ser an værmelding i forhold til tidspunkt, og bruker 

de nye instruktørene på flere forskjellige aktuelle terreng.  



Valpekurs, appelkurs og apportkurs starter opp den 23. april på Lein Nedre. De nye instruktørene skal 

brukes på kursene.  

Planer om en grillkveld på slutten av dressursesongen.  

Høstmøtet vil ha tema rypa på rødlista fra et forskningsperspektiv. 

 

Akt.sør 

Valpekurs blir startet opp tirsdag 12. februar på Rinnleiret. Ellers er det meste i rute. 

Utstillingsutvalget 

Dato for utstillingen til neste år blir 13. juni 2020. 

Det er diskutert noe rundt hvor mange raser som skal være med. Spørsmålet er om raser uten 

raseklubb skal være med -  valg av dommer avhenger blant annet om dette spørsmålet. 

Jaktprøveutvalget 

Forberedelsene til klubbmesterskapet og vinterprøven er i full gang. 

Ønskelig å få noen til å ta seg av rengjøringen på rommene etter jaktprøvene på Rinnleiret. 

Det blir trykt opp 200 diplomer til jubileumsåret, og disse blir brukt til klubbmesterskapet, 

vinterprøven, utstillingen og Verdalsprøven.  

Dommerutvalget 

Dommermøte på Sparbu med 24 oppmøtte, og det er nesten 100 % oppmøte. Kandidatsamling på 

Gosen helga etterpå med både teori, praksis i fjellet og diskusjoner rundt filmsnutter fra sentralt 

dommerutvalg. Der var også Nordenfjeldske sin kandidat invitert og deltakende.  

Det har også vært samling i sentralt sommerutvalg, og der var klubben representert med Bjørnar 

Boneng og Hans Andreas Øygarden. 

Fokus fremover blir oppfølging av dommerkandidater.  

Sak 03/19 Økonomi 

Regnskapet er sendt revisorene, og vi venter på tilbakemelding før det legges ut på nett. 

Det er laget en liste over kasserers oppgaver som skal gå videre til klubbens neste kasserer. 

 

Sak 04/19 Elektroniske kritikker fra 1/1-19 

                Se mail 19/12-18   utredes av Utstillingsutvalget 

Det nye styret ordner med innkjøp av det, og vi følger opp denne saken på neste møte. 



 

Sak 05/19 Nye lovmal v/sekretær 

Forslaget til de nye lovene er gjennomgått. Sekretær sender over forslaget på mailrunde og vi legger 

fram det endelige forslaget på årsmøtet 

 

 

 

Sak 06/19 Årsmelding 

Årsmeldingen er sendt ut og redigert, og den skal legges ut på nett senest førstkommende onsdag. 

 

Eventuelt 

Leder kjøper banner som skal brukes i jubileumsåret. 

 

 

Referent A. Trefjord 

 

 

 


