
HVA ITFK’s styremøte nr. 2/2019 

NÅR Mandag 18. mars kl. 18.30-21.00 

HVOR Verdal hotell 

HVEM Brynjar Holmli, Geir Terje Widerøe, Lars Aarvik 

Kjønstad, Thomas Holthe, Svein Morten Laugsand, 

Torbjørn Eliasson, Bjørnar Boneng og Andreas 

Trefjord.  
 

Gjennomgang av forrige referat 

 

Sak 07/19 Innkommende post/epost 

Er klubben momspliktig? Vi har tatt en henvendelse til FKF slik at de arbeider med saken. Det virker 

som vi kan være momspliktig hvis vi har en inntekt i form av påmeldingsavgift på jaktprøver og 

utstillinger på over 140 000,-. Vi avventer tilbakemelding fra FKF og/eller NKK. 

Vi tar en gjennomgang av referat fra forrige møte som en fast del av hvert styremøte. 

 

Sak 08/19 Konstituering av styret (mandat) 

Ok – mandatet er sendt til de nye styresmedlemmene.  

Vi ser også på et skjema med etiske retningslinjer for styresmedlemmer i ITFK. 

 

Sak 09/19 Fra utvalgene 

Akt.nord 

Benkene oppi Giskås er endelig på plass. 

Avtale med grunneier på Mære (nedre Lein) er i boks. 

Aktivitetsutvalgene samsnakkes om annonsering og lager fine arrangement på facebook. 

Oppstart på kursene blir i slutten av april (nord) og starten av mai (sør). 

Akt.sør 

Utvalget er godt i gang med planleggingen av dressurkurset og apportkonkurransen.  

Aktivitetsutvalgene samsnakkes om annonsering og lager fine arrangement på facebook. 

Oppstart på kursene blir i slutten av april (nord) og starten av mai (sør). 



Lars får ansvar for å opprette et facebookarrangement. 

Utstillingsutvalget 

Veldig driftig og engasjert utvalg som har god kontroll på jubileumsutstillingen. 

Dommere for både inneværende år, neste år og faktisk også nesten klart til år 2021.  

Det er ønskelig å få til et eget område for fuglehunder til utstillingen. Kanskje i området nede ved 

fotballbanen med ulike stands.  

Det har også vært fellesmøte med elg-, dachs- og harehundklubbene. Påmeldingen vil gå gjennom 

ITFK, og målsetningen er ca. 150 hunder. 

Utvalget arbeider intenst og har flere gode ideer med både aktiviteter og premier. 

Det er også gode planer med Klonken.  

Jaktprøveutvalget 

Vinterprøven gikk stort sett meget godt, med stor påmelding og bra premieringsprosent.  

Sekretæriatet på prøven må adskilles fra de sosiale treffpunktene på prøvene fremover.   

Utvalget må komme med klare retningslinjer for dette fremover. 

Dommerutvalget 

Samling med dommerkandidatene den 3. april, og ellers er de godt i gang med dommerdøgn i vinter. 

Det neste for kandidatene blir autorisasjonsprøven i august. 

Sak 10/19 Gjennomgang av jubileumsåret 

Utvalgslederne lager annonser og sender inn til Hans Andreas Øygarden innen 15. april. Han lager 

arrangement på facebook og hjemmeside.  

Alle utvalgene arbeider aktivt med både aktiviteter og arrangement.  

Sak 11/19 Økonomi/medlemstall 

Den nye kassereren går gjennom rutiner, og legger fram foreløpig resultat. 

375 medlemmer per 18. mars 03.18.2019 

 

Neste møte 29. april klokka 18.30 

 

Referent A. Trefjord 


