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ITFK’s styremøte nr. 4/2019
Mandag 05. juni kl. 18.30-20.30
Levanger sykehus
Brynjar Holmli, Geir Terje Widerøe, Lars Aarvik
Kjønstad, Bjørnar Boneng, Svein Morten Laugsand,
Torbjørn Eliasson og Andreas Trefjord.

Sak 18/19: Godkjenning av referat
Ok
Sak 19/19: Innkommende brev/epost
Spørsmål fra Jakt i Verdal om å bruke logoen vår. Styret mener dette er greit.
Sakspapirer fra fuglehundtinget: Brynjar og Bjørnar skriver noen ord om dette og sender inn.
Nordenfjeldske får fullmakt for våre stemmer da vi ikke stiller med noen representant.
Vi er invitert til Namdal fuglehundklubb sitt 50 årsjubileum, og sekretær drar dit for å representere
klubben.
Mali fra et medlem angående samarbeid med lokalt hundepensjonat. Bjørnar tar direkte kontakt og
inviterer evt. inn til neste styremøte.

Sak 20/19: Utvalgene
Dressurkursene går som planlagt med stor deltakelse og stemning.
Utstillingsutvalget har dialog med dommerne i forhold til apportkonkurranse, og ellers god kontroll
på arrangementet.
Ellers ingen spesielle saker, men vi snakker mye om nye aktiviteter, spesielt rettet mot nybegynnere.
Aktivitetsutvalgene tar med seg diskusjonen videre inn i utvalgene, og kanskje skal vi opprette et
eget ungdomsutvalg i klubben.

Sak 21/19: Apportprøver (nye regler)
Dommerutvalget legger fram forslag til praktiseringsregler, og etter en kort diskusjon blir vi enig om
følgende tekst og praktisering for ITFK:

Gjennomføring av apportbevisprøver i regi av ITFK
På bakgrunn av FKF’s presisering vedr. jaktprøveregleverkets pkt. 4.3.1 Apportbevisprøve har styret i
ITFK vedtatt følgende praksis:
Apportbevisprøver skal arrangeres av ITFK og annonseres på klubbens Facebookside 14 dager før.
Apportbevisprøver gjennomføres i forbindelse med klubbens dressurkurs, jaktprøver og utstilling
uten videre påmelding.
Utover dette arrangeres det apportbevisprøver i regi av aktivitetsutvalgene etter følgende plan:

Akt. sør:

Tirsdag 02.07. 09.07. og 13.08. Alle kvelder kl. 1800

Sted: Rinnleiret

Påmelding: Lars Kjønstad 47296674

Akt. Nord

Onsdag 03.07. 10.07. og 13.08. Alle kvelder kl.1800

Sted: Lein Nedre

Påmelding: Svein Morten Laugsand 95867940

Prøven er gratis for medlemmer. Pris for ikke-medlemmer kr. 300,Deltakere skal selv medbringe apportobjekt.

Sak 22/19: Jubileumsaktiviteter
Vi sjekker opp sponsoravtaler i forbindelse med utstillingen og eventuelle stander.
Det blir bestilt opp gullmerker etc.
Utstillingsområde for fuglehundene vil bli nede ved fotballbanen på Stiklestad.
Absolutt det meste til utstillingen er under kontroll.
Mer enn nok dommere til jubileumsprøven – alle klubbens dommere er personlig invitert.
Jubileumsbokkomiteen skal ha møte neste uke, og arbeidet er under kontroll.

Sak 23/19: Økonomi/medlemstall

Momssaken avventes etter dialog med FKF, og de har jurister på saken. Vi får tilbakemelding
fra FKF.
Kasserer gjennomgår regnskapet til og med mai.

423 medlemmer per 05.06.2019.

Evt.

Neste møte blir tirsdag 3. september klokka 18.30

Referent A. Trefjord

