HVA
NÅR
HVOR
HVEM

ITFK’s styremøte nr. 6/2019
Tirsdag 3. september kl. 18.30-21.00
Levanger sykehus
Brynjar Holmli, Geir Terje Widerøe, Bjørnar Boneng,
Thomas Holthe, Lars Aarvik Kjønstad Torbjørn
Eliasson og Andreas Trefjord.
Forfall: Svein Morten Laugsand
På sak 32/19: Lars Aabakken

Sak 28/19: Godkjenning av referat 26.06.19
Ok
Sak 29/19: Innkommende brev/epost
Hans Andreas Øygarden blir invitert inn til et senere møte da vi hadde så mye på programmet på
dette møtet.
Diverse saker i forbindelse med nye apportregler har etter en del fram og tilbake ordnet seg.
Henvendelse fra natur og miljø. Skjema med opplysninger må sendes inn – må være 20 timer.
Utstillingsutvalgene sjekker opp dette og følger opp. Her er det en mulighet for årene fremover.
Se link for mer info: https://www.naturogmiljo.no/tilskudd

Sak 30/19: Fra utvalgene:
Aktivitetsutvalg nord: Ungdomsutvalget, med Espen Solheim har hatt stor aktivitet og skal ha nytt
arrangement i morgen. Veldig positivt og god publisitet på facebook. Høstmøtet er under kontroll.
Aktivitetsutvalg sør: Valpekurs er planlagt fra november. Skulle hatt mer folk inn i utvalget. Planer om
å få til noe skyting i samarbeid med JFF.
Utstillingsutvalget: Det arbeides med å få til 3 dommere til neste år. Også her er det planer om å få
inn flere folk i utvalget. Det sees også på muligheten for å finne andre arenaer enn Stiklestad.
Jaktprøveutvalget: Prøven er nettopp ferdig, og den ble gjennomført i stor stil. Utrolig mye som må
gjøres så det må inn et arbeidsutvalg med dedikerte oppgaver. 193 starter, og det er kanskje ny
rekord – 29 % premiering. Loddsalget ble en stor suksess.
Dommerutvalget: 4 ITFK-kandidater har bestått autorisasjonsprøven, og har startet
dommergjerningen. Ingen nye er påmeldt til neste år.
Jubileumsbokkomiteen: Arbeidet pågår hele tiden – går mye på bildesanking. Den skal være ferdig på
nyåret 2020.

Sak 31/19: Økonomi/medlemstall

449 medlemmer per 03.09.2019.
Vi har tatt en gjennomgang av økonomien og budsjettet – foreløpig ser det ut som vi ligger godt an.
Mangler overføringer fra FKF som leder av dommerutvalget sjekker opp.
Kasserer følger fortsatt opp «momssaken», og vi hører på NKK og FKF og gjør så godt vi kan.

Sak 32/19: Jubileumsfest m/deltager fra festkomite

Festen blir på Røra samfunnshus lørdag 23. november.
Følgende skal inviteres: Æresmedlemmene (Einar, Kjell, Unni og Gunlaug), Namdal FK,
Nordenfjeldske FK, Værdalsbruket, FKF og NKK.
Vi bør starte senest kl. 18.00, og annonsere raskt på facebook.
Musikk, mat, betaling, program etc. ordner festkomiteen.

Evt.
Ingen spesielle saker.

Neste møte blir 14. oktober klokka 18.30

Referent A. Trefjord

