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21/20 Gjennomgang av referat fra forrige møte (med blant annet oppfølging av 

forsikring, jakt i Verdal, terminliste for jaktprøver, fase 1-instruktører og 

startrevolvere) 

Alle styremedlemmer har godtatt referat fra siste avholdte møte. 

Styret er forsikret av gjensidige siden siste styremøte.  

Jakt i Verdal har fått beskjed om at ITFK vil fortsette å støtte de. 

Det er startet en dialog med FKF ang. terminlister. ITFK ønsker en fornuftig terminliste, og 

har noen navn i tankene når det kommer til samordningsutvalget. 

Det er kommet inn noen navn i forbindelse med fase 1-instruktører. Disse vil bli oversendt 

dommerutvalget for videre oppfølging. 

Det er tanker om innkjøp av våpenskap for startrevolvere. Det er også tiltenkt innkjøp av flere 

startrevolvere. Det blir diskutert om disse bør skrives inn i materialbeholdningslisten. 

22/20 Søknad fra Malvik fuglehundklubb 

Malvik fuglehundklubb (MFK) har sendt inn søknad om medlemskap i FKF. FKF har satt en 

kort frist for høringssvar, så vi tar det opp ved første anledning nå. Leder har tatt kontakt med 

Nordenfjeldske fuglehundklubb siden dette er nærmeste klubb til MFK og saken angår de 

mest. Vi som klubb må selvfølgelig ta et eget standpunkt til saken, og saken behandles 

grundig. Styret er kommet til enighet, og høringssvar blir oversendt FKF i etterkant av møte. 

23/20 Innkomne mail 

ITFK har i samspill med flere hundeklubber og lokal jeger og fisk sendt inn et brev til 

fylkesmannen i forbindelse med ekstraordinær båndtvang, der vi frykter gjentagende 

tendenser som omfatter store områder som ikke er berørt av problematikken. 

24/20 Fra utvalgene  

Akt. Nord 

Påvirket av covid-19 er mye avventende. Mye tanker om hvordan eventuelle arrangement kan 

avholdes innenfor dagens lover og regler. 

Akt. Sør 



Det er fordelt ansvarsområder innad i utvalget. Ellers er alt foreløpig lagt på vent grunnet 

dagens situasjon. 

Utstillingsutvalget 

All aktivitet er foreløpig satt på vent grunnet covid-19. Alternativer til aktiviteter blir foreslått 

under møtet, som blir tatt med videre til utvalgets eget møte. 

Jaktprøveutvalget 

Foreløpig ingen svar i forbindelse med overføring av påmeldingsavgift fratrukket IT-gebyr og 

aktivitetsavgifter fra NKK. Ellers ingen ny aktivitet siden forrige styremøte. 

Dommerutvalget 

Instruktørkurs ligger som eventuelt arrangement. Ellers lite aktivitet. 

25/20 Økonomi/medlemstall 

Vi får gjennomgått klubbens økonomi, og det ser foreløpig ut som vi har kontroll over 

pengene, selv om vi har litt utfordringer grunnet Covid-19, og derav avlysninger av 

forskjellige arrangementer.  

FKF’s medlemsklubber kan på grunn av NKK’s økonomiske situasjon ikke regne med å få 

penger til etterutdanning av dommere. Det medfører et inntektsbortfall på ca. 20.000, -. 

Merverdiavgift-saken fra tidligere ligger fortsatt som en sak. Vi stiller oss foreløpig 

avventende fra oppfordring fra FKF. 

Medlemstallet pr. dags dato er 435 medlemmer. 

26/20 Oppfølging av mailkorrespondanse mellom ITFK og «facebookgruppe for unge 

fuglehundeiere» 

Leder har vært i kontakt med representant fra gruppen, og følger opp saken ved behov. 

27/20 Samarbeid med lokale JFF 

I forbindelse med aversjonsdressur ønsker ITFK samarbeid med lokale JFF. Klubben ønsker 

og ha et godt tilbud til våre medlemmer, og har diskutert saken.  

Vedtak: Øystein i Akt. Nord undersøker hvilket tiltak det er for klubbens medlemmer i 

steinkjerregionen. Nils og Andreas gjennomfører et møte med Verdal JFF. Akt. Sør 

avventer noe til forholdene rundt aversjonsdressur i Levangerregionen er avklart. 

28/20 Aktiviteter i tiden med Corona-tiltak  

Muligheten for dressurkurs innenfor covid-19-reglenes grenser er drøftet opp og ned i mente, 

og forslag om mindre grupper er kommet fram. Per i dag godtar NKK grupper på inntil 5 

personer. Det betyr at en instruktør kan ha 4 deltagere. Klubben forespør instruktører og vil 

gjennom dette forsøke å gi medlemmene et tilbud om valpe-, dressur- og apportkurs også i år. 

29/20 Eventuelt  

Jakt i Verdal har sendt melding med spørsmål om ITFK vil sende en representant i forbindelse 

med et intervju på Holmen gård. Vi stiller oss positive til det og sender en representant. 



Klonken har kommet opp som tema. Andreas tar kontakt med leder i festkomiteen. Styret 

håper at det lar seg gjøre og få arrangert dette på et annet tidspunkt enn utstillingsdagen. 

Neste styremøte blir avholdt mandag 15. juni. Kl.19:00 på Levanger sykehus. 

 

Referent R. Olsen 

 


