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ITFK’s styremøte nr. 5/2019
Mandag 26. juni kl. 18.30-20.30
Levanger sykehus
Brynjar Holmli, Geir Terje Widerøe, Bjørnar Boneng,
Svein Morten Laugsand, Torbjørn Eliasson og Andreas
Trefjord.
Forfall: Thomas Holthe og Lars Aarvik Kjønstad

Sak 24/19: Godkjenning av referat
Ok
Sak 25/19: Innkommende brev/epost


Mailer om apportbevisprøver

Diverse mailer angående apportbevisprøver og utstedelse av apportbevis.
Vi diskuterer innholdet i mailene, og styrets rolle i dette. Konklusjonen vår blir at styret ved leder
sender et brev til Norsk pointerklubb der vi ønsker å avklare ansvarsområdene og aktivitetstilbudet til
distriktsklubber og raseklubber. Bjørnar la frem et forslag til brev som ble kommentert, og han
sender ut revidert versjon i etterkant av møtet. Leder sender dette til Norsk pointerklubb når alle
styresmedlemmer har lest og «godkjent» innholdet.


Brev angående forsikring

Saken diskuteres og avventes foreløpig.


Brev fra varemerkerådgiver, Trademack

Vi gjør ingenting med denne henvendelsen.

Sak 26/19: informasjon om merverdiavgift
Styret har diskutert saken og kommet fram til følgende vedtak:
Styret i ITFK er kjent med informasjonen fra NKK av 4. oktober 2018 vedrørende avgiftsplikt. Vi er
også kjent med at det er reist spørsmål med den rettslige situasjonen og at det det i FKF arbeides
med ytterligere vurderinger.
På denne bakgrunn mener styret det er forsvarlig å legge til grunn, inntil nærmere avklaring
foreligger, samme forståelse og praktisering m.h.t. merverdiavgift på påmeldingsavgiftene som vi har
hatt fram til i dag.
Kasserer følger saken videre.

Sak 27/19: Økonomi/medlemstall

Signeringsbrev er sendt alle i styret, og alle må inn via altinn og signer.
432 medlemmer per 26.06.2019.

Evt.
Espen Solheim har fått rollen som ungdomskontakt for aktivitetsutvalg nord. Innhold i rollen
kommer aktivtetsutvalget tilbake til. Samtidig utfordres og oppfordres aktivitetsutvalg sør til
å finne en person som kan bekle rollen i vårt sørlige utvalg.

Jegerpodden inviterer til samling 31. august på Asphaugen, men dessverre er dette samtidig
med vår jubileumsprøve så vi kan nok ikke delta. ITFK er positiv til initiativet, og håper på nye
slike arrangement.

Brønnøysundregisteret må forandres slik at leder og kasserer kun må signere, og ikke alle i
styret slik det fungerer nå.

Neste møte blir tirsdag 3. september klokka 18.30

Referent A. Trefjord

