
HVA ITFK’s styremøte nr. 7/2019 

NÅR Mandag 14. oktober kl. 18.30-20.30 

HVOR Levanger sykehus 

HVEM 

  

Brynjar Holmli, Geir Terje Widerøe, Bjørnar Boneng,  

Lars Aarvik Kjønstad, Svein Morten Laugsand og 

Torbjørn Eliasson. 

Forfall: Andreas Trefjord, Thomas Holthe 

På sak 39/19: Hans Andreas Øygarden 
 

Sak 34/19: Godkjenning av referat 03.09.19 

Ok  

Sak 35/19: Innkommende brev/epost 

Ingen 

 

Sak 36/19: Fra utvalgene: 

Aktivitetsutvalg nord: Møtet i november om rypeforskningsprosjektet legges ut på FB snarest. 

Aktivitetsutvalg sør:  Valpekurs i november, ca 10 påmeldte. Marianne Holmli og Arild Dahl er 

kursledere 

Utstillingsutvalget:  Prøver å skaffe en 3.dommer til neste års utstilling. Heder til Bjørn Petersen for 

sin langvarige innsats for Stiklestadutstillinga. GTW ordner dette. 

Jaktprøveutvalget:  ikke møtt 

Dommerutvalget:  Vurderer nye dommerkandidater før fristen i begynnelsen av november.  

Jubileumsbokkomiteen: Er godt i rute. Ferdig med de første 25 år. Mangler en del bilder. Alle 

oppfordres til å sende inn bilder med god oppløsning, gjerne fra jaktprøver. 

 

Sak 37/19: Jubileumsfest m/deltager fra festkomite 

Brynjar, Bjørnar og Andreas følger opp med møte sammen med jubileumskomiteen. 

 

Sak 38/19: Økonomi/medlemstall 

462 medlemmer per 14.10.2019. 

Regnskapet viser at vi har god kontroll. Ingen nye momenter i forhold til MVA-saken. 



 

Sak 39/19: Innspill og ideer fra Hans Andreas Øygarden 

HAØ sendte inn tanker om utvikling i ITFK våren 2019. Han ble invitert til styremøtet i dag for 

å diskutere og utrede sine tanker med styret. Mange av hans ideer er allerede satt ut i livet. 

Av punkter vi ønsker å gå videre med er: 

• Reformatering av hjemmesiden. Dagens plattform er litt tungvint å redigere. Vi har 

en avtale med Smart media som varer ut august 2020. Hans Andreas Øygarden og 

Andreas Trefjord hører med dem om endringer lar seg gjøre, samt oppdaterer dagens 

hjemmeside slik at den er korrekt. De prøver å trekke til seg en fotograf som kan 

hjelpe til med å skaffe fine bilder som kan brukes i forbindelse med profilering. 

• Temamøte: Ønskelig med å starte opp temamøter for medlemmer. Starter opp i 

januar med 2 temakvelder. Tema rundt hva jaktprøver går ut på, og hva er det 

dommeren ser etter, og hva betyr ord og uttrykk i redegjøring.  2 onsdager i januar 

18.00-20.00 på Rinnleiret. Dersom dette blir en suksess, blir det nye tema utover 

året.  Ansvarlig: Lars Aa Kjønstad. 

• Jon Georg Hov inviteres til å holde kurs for instruktører og dommere i forkant av et 

medlemsmøtet i løpet av våren. Tentativt tema: Kvalitet i fuglebehandling, presisjon, 

treningsteknikker…. 

• Sosialt: ønskelig med felles bespisning og sosial ramme rundt deltagelse på 

jaktprøver rundt omkring i landet. Prøvedeltagere går sammen og informerer 

hverandre via FB. 

Evt. 

• Årsrapporter og regnskap fra utvalgene skal være klart til styremøte 2. desember. 

Sekretær og kasserer skal ha de i hende en uke i forkant av styremøtet. 

• Rolleavklaringer: ønskelig at det lages et prosesskart rundt store arrangement som er 

fast, f.eks jaktprøver og utstilling. Hvilke oppgaver skal løses i forbindelse med 

arrangementet, hvem skal gjøre hva, når? Lage en tidslinje over når ting skal gjøres. 

Dette vil heve dagens gode arrangement et hakk til, og det vil være lettere for nye 

deltagere å bekle roller i utvalgene når dagens deltagere blir skiftet ut.  

• Forslag på nye æresmedlemmer behandles på styremøte 28.oktober. 

• Forslag på å lage en ny ærestittel: «Årets nykommer» 

• Ungdomskontakten velges inn fast på årsmøtet. 

 

Neste møte blir  28.okt klokka 18.30 på sykehuset Levanger 

 

Referent T. Eliasson 


