
HVA ITFK’s styremøte nr. 2/2020 

NÅR Mandag 23. mars kl. 19.00-21.00 

HVOR Microsoft Teams 

HVEM Andreas Trefjord, Torbjørn Eliasson, Lars Aarvik 

Kjønstad, Nils B. Skaar, Reidar Olsen, Øystein 

Klokkerhaug, Tor A. Wang, Geir T. Widerøe 

 

Forfall:  
 

 

Sak 07/20 Konstituering av styret 

I orden 

Sak 08/20 Mandat og etiske retningslinjer 

De forskjellige mandat er utsendt og mottatt av styrets medlemmer. Etiske retningslinjer er 

ønsket signert og sendt tilbake til leder. 

Sak 09/20 Innkommende mail (post) 

Det har kommet litt info i forbindelse med coronavirus og hvordan vi som klubb bør forholde 

oss til dette.  

Det er også kommet inn økonomisk status for NKK.  

Det har vært litt korrespondanse i forbindelse med NM vinter, der det er forespurt om ITFK 

kan være arrangør. Vi holder kontakten videre. ITFK har i samarbeid med Namdal 

fuglehundklubb sendt søknad inn til FKF. Vi avventer tilbakemelding og utviklingen av 

arrangerementvirksomhet i forhold til koronasmitten. 

Sak 10/20 Fra utvalgene 

Akt. Nord 

Det har vært ett møte, hvor det er avklart plassering for dressurkurs, og forskjellige 

instruktører er begynt forespurt. Aktivitetsuken er foreløpig usikkert pga. coronavirus og 

båndtvang grunnet reindrift. 

 

Akt. Sør 

Vi har hatt 3 temakvelder, hvor Rinnleiret viste seg å være for dårlig lokasjon, derfor ble 

Levanger videregående benyttet siste kveld. Godt oppmøte, og positiv tilbakemelding. 

Aktivitetsuke uke 14 utgår grunnet coronaviruset. 

Høstmøte er under planlegging der foreløpig en person er tiltenkt som foredragsholder. 

Dressurkurset på Rinnleiret ligger foreløpig på vent i forbindelse med coronavirus. 



Lagerlokale på Rinnleiret er forespurt og vi venter på tilbakemelding. 

Utstillingsutvalget 

Et møte er avholdt foreløpig. I løpet av året skal utvalget vurdere forskjellige plasser for 

fremtidig arrangering av Stiklestadutstillingen. Nytt møte etter påske for videre forberedelser. 

Stiklestad IL er forespurt om bruk av fotballbanen. Det er begynt planlagt ny lokasjon for 

avholdelse av utstillingen grunnet en del negativ tilbakemelding om boforholdene og 

parkering. Utstillingen vil uansett avholdes på Stiklestad i år. 

Jaktprøveutvalget 

Jaktprøven foreløpig avlyst pga. coronavirus. Noen utfordringer i forbindelse med utgifter på 

f.eks. premier. NKK har ballen i forbindelse med påmeldingsavgift, de har heller ikke sendt 

over noe penger i forbindelse med jaktprøven. Kasserer følger opp dette. Vi hadde gode 

alternativer for å avvikle jaktprøven, helt fram til NKK satte ned foten og vi måtte avlyse 

prøven. Det er foreløpig usikkert om NM vinter vil avvikles. Saken refundering av 

påmeldingsavgift blir diskutert. 

Dommerutvalget 

Ingen andre saker enn Sak 19/20 

Sak 11/20 Oppfølging av årsmøte 

Husstandsmedlem sin kontingent legges inn som forslag til justering av pris. Pr. dags dato 

ligger prisen på 75,- 

Sak 12/20 Søknad om skuddpremieordning fra «Jakt i Verdal» 

Vi har i tidligere år sponset «Jakt i Verdal» med kroner 5000,- Det har kommet ny forespørsel 

om videre sponsing. En imponerende fangstrapport er blitt vedlagt og forevist styret. Styret 

diskuterer om dette er ønskelig å fortsette med, styret bestemmer seg for å fortsette bidraget 

på 5000,- Det vil bli ført som egen budsjettpost på neste årsmøte. 

Sak 13/20 Oppfølging av mailkorrespondanse mellom ITFK og «facebookgruppe for 

unge fuglehundeiere» 

ITFK har tidligere signalisert at vi ønsker å avholde et møte til for å få klarhet i forskjellige 

spørsmål som foreligger. Dette vil bli fulgt opp så fort som mulig. Leder i klubben vil følge 

opp dette, og saken vil bli ført videre til neste styremøte. 

Sak 14/20 Økonomi/medlemstall 

79 975,- i medlemskontingent er kommet inn til klubben. 

Medlemstallet pr. dags dato er 422 medlemmer. 

Kasserer går gjennom forskjellig utgifter og vi har foreløpig god kontroll. Nkk blir tatt opp 

som tema igjen. 

Sak 15/20 Forsikring for styremedlemmer v/Nils B. Skaar 



Nils har informert, og forslag er blitt forevist. I tilfellet uhellet forekommer, mener styret det 

er lurt med en forsikring for styremedlemmene som vil dekke klubben også. Leder sender 

over tilbudene vi har fått.  

Sak 16/20 Eventuelt 

Det blir foreslått innkjøp av pc til sekretær. Nils har en ubrukt pc liggende, som klubben kan 

få overta. 

Sak 17/20 Registrering av knallvåpen 

Det er laget en oversikt over klubbens knallvåpen med reg.nr. Det er pr. dags dato 17 

revolvere i klubbens eie. Det vil også bli innkjøpt et våpenskap for oppbevaring. Det er 

diskuteres om klubben skal gå til innkjøp av 2 ekstra knallvåpen.  

Sak 18/20 Samarbeid med lokale JFF 

ITFK vil fortsette dialog med de lokale JFF. Det settes ny sak til neste styremøte som angår 

båndtvang. 

Sak 19/20 Utdannelse av fase 1-instruktører 

Styret ønsker å utdanne instruktører som er villig til å stille opp på klubbens aktiviteter. 

Dommerutvalg med aktivitetsutvalg får ansvar for å finne aktuelle kandidater for utdanning. 

Sak 20/20 Terminliste for jaktprøver 2020 

Saken føres videre til FKF. 

 

Referent R. Olsen 


