HVA
NÅR
HVOR
HVEM

ITFK’s styremøte nr. 1/2020
Mandag 27. januar kl. 18.30-21.30
Levanger sykehus
Tilstede:
Brynjar Holmli, Geir Terje Widerøe, Bjørnar Boneng,
Torbjørn Eliasson, Thomas Holthe, Lars Aarvik
Kjønstad, Svein Morten Laugsand og Andreas
Trefjord.
Forfall:

Sak 1/20: Godkjenning av referat 02.12.19
Ok.
Sak 2/20: Innkommende post/mail
Ingen spesielle saker, men vi diskuterer svindelforsøk og litt adresserot med posten.
Sak 3/20: Fra utvalgene
Aktivitetsutvalg nord:
Ingen aktivitet siden sist.
Aktivitetsutvalg sør:
En temakveld er gjennomført. Tema var jaktprøvereglement med over 60 deltaker. Veldig
godt gjennomført og ledet av Hans Andreas Øygarden. Nytt møte i morgen med tema stand
og fuglebehandling.
Nybegynnersamling/treningssamling er også gjennomført i Verdalsfjellene. Joakim Aurstad
var ansvarlig her, mange fine tilbakemeldinger er kommet i etterkant. Nye fjellsamlinger er i
gjære.
Utstillingsutvalget:
Fjorårets utstilling var landets nest største fuglehundutstilling.
Det er dialog med Stiklestad camping og Levanger fritidspark med tanke på utstillingen til
sommeren. Ingen avgjørelse er tatt her enda, men det oppleves vanskelig å kommunisere med
Stiklestad camping og det er hovedårsaken til undersøkelse av alternative områder.
Geir Terje tar dette videre → tydelig signal fra styret at vi ønsker å fortsette med utstillingen
på Stiklestad.
Dato for 2021 er fastsatt til
Søknadsfrist for utstillingen 2022 er allerede i februar.
Jaktprøveutvalget:
Klubbmesterskap til helga. Ingen stor påmelding enda, spesielt i VK. Fristen får ut på onsdag
så erfaringsmessig vil det komme flere siste dag.
Det meste er klart i forkant av vinterprøven. Et lite usikkerhetsmoment angående Rinnleiret
og eventuell heimevernsøvelse.
Dommerutvalget:
Det er gjennomført dommersamling på Sparbu kro med 21 oppmøtte dommere. En dommer
ble sendt nedover til sentral dommersamling med ITFK sine meninger i bagasjen.

Jubileumsbokkomiteen:
Skrivingen er ferdig, og totalt sett er det blitt en bok med flere hundre bilder og 200-300 sider.
Trykkingen av boka blir startet neste uke, og den skal være ferdig til vinterprøven.
Sak 4/20: Økonomi
Regnskap er gjennomgått og tidligere utsendt i forbindelse med årsmeldingen.
Sak 5/20 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.
Sak 6/20 Årsmøte
Årsmeldingen er gjennomgått og blir lagt ut på nett.
Sekretær kontakter hotellet for å sikre bestillingen og karbonadene.
Evt.
Vi diskuterer rollen som materialforvalter og bestemmer at vi tar inn det som et forslag i
lovene våre som skal vedtas på årsmøtet. Sekretær kontakter valgkomiteen angående
materialforvalter.

Neste møte bestemmes etter årsmøtet
Referent A. Trefjord

