
HVA ITFK’s styremøte nr. 8/2019 

NÅR Mandag 2. desember kl. 18.00-21.00 

HVOR Verdal hotell 

HVEM 

  

Brynjar Holmli, Geir Terje Widerøe, Torbjørn 

Eliasson, Thomas Holthe, Lars Aarvik Kjønstad, Svein 

Morten Laugsand og Andreas Trefjord. 

Forfall: Bjørnar Boneng  
 

Sak 40/19: Godkjenning av referat 03.09.19 

Ok.  

 

Sak 41/19: Fra utvalgene: 

Aktivitetsutvalg nord: Høstmøtet er gjennomført med ca. 60 deltakere. Æresmedlem Einar 

Holmvik var også tilstede og signerte bøker. Det var stort engasjement og mange spørsmål fra 

publikum.  

 

Aktivitetsutvalg sør: Valpekurset er gjennomført og det er veldig gode tilbakemeldinger fra de 

18 deltakerne.  

Lokale til temakveldene er bestilt og Hans Andreas Øygarden har hovedregi og kontroll her.  

Ny med fuglehund på fjellet er også under planlegging. Joakim Aurstad har ansvaret her. 

 

Utstillingsutvalget:   

Årets utstillingshund ble kåret på jubileumsfesten.  

Søknad til utstillingen 2021 er levert.  

Det diskuteres å flytte utstillingen fra Stiklestad, samt å bytte navn til Innherredsutstillingen. 

Harehund, elghund og dachshund samarbeider med oss om dette, og det vil bli vurdert 

fortløpende.  

 

Jaktprøveutvalget:   

Årets hunder ble kåret på jubileumsfesten, og årets klubbmestere fikk også sine premier 

utdelt. 

 

Dommerutvalget:   

Ingen spesiell aktivitet. 

 

Jubileumsbokkomiteen:  

Sitter i møte i kveld – det arbeides fortsatt godt og alt er under kontroll. 

 

Sak 42/19: Årsmøte-Årsmeldinger 

Årsmøte blir 12. februar. Dato må publiseres 8 uker før.  

Årsmeldinger er kommet inn. 

 

Sak 43/19: Økonomi/medlemstall 

Foreløpig regnskapsgjennomgang viser at vi ligger godt an i forhold til budsjett, men mangler 

fortsatt en god del.  

473 medlemmer per 02.12.2019 

Vi legger ut info om medlemsbetaling på facebook på nyåret.  



 

Sak 44/11 Aktivitetskalender 2020 

Vi har ordnet ny plan og den blir vedlagt årsmeldingen som vanlig.  

 

Sak 45/11 Budsjett 2020 

Kasserer legger fram forslag som tidligere er sendt ut på mail. Vi går gjennom og ordner et 

forslag som legges fram på årsmøtet. 

 

Evt. 

Jubileumsfestreportasje på hjemmesiden – alle må se på det og komme med innspill hvis det 

er noe.  

Motivasjoner (æresmedlemskap) – disse justeres noe og legges ut på hjemmesiden. 

 

 

Neste møte blir 27. januar klokka 18.30 på Levanger 

 

Referent A. Trefjord 

 

 

 

 


