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ITFK’S styremøte nr. 1/2021
Tirsdag 18. januar kl. 18.30-20.10
Teams
Andreas Trefjord, Torbjørn Eliasson, Lars Aarvik
Kjønstad, Nils B. Skaar, Reidar Olsen, Tor A. Wang,
Geir T. Widerøe, Øystein Klokkerhaug
Forfall:

1/21 Innkomne mail/post
Det er kommet en mail med forespørsel om hvordan styret forholder seg til hjemmesidens
rolle for klubben. Det er tatt opp i styret og vil bli fulgt opp fortløpende.
2/21 Fra utvalgene
Akt. Nord
Heia treningsterreng: Rapport til kommune og søknad er skrevet ned, men ikke sendt inn.
Rapporten vil bli sendt så fort som mulig av akt. Nord, og søknad vil bli innsendt av leder i
klubben.
Valpekurs vil bli, etter FHI sine retningslinjer, forsøkt avviklet så fort som mulig i tett kontakt
med Akt.Sør.
I forhold til aktivitetsuka kan det bli problemer for akt. Nord å avholde dette under båndtvang.
Akt nord og akt sør samarbeider for å finne løsninger.
Akt. Sør
Felles treningsdager er planlagt avholdt i slutten av januar. Avlyst valpekurs er ønskelig å
gjennomføre igjen. Neste aktivitet etter det blir aktivitetsuka og dette planlegges fortløpende.
Forholder seg til FHI sine retningslinjer for og så fort som mulig komme i gang med
aktiviteter.
Utstillingsutvalget
Ingen nye møter siden siste styremøte. Det er planer om et nytt møte om ikke lenge.
Jaktprøveutvalget
Vært i kontakt med verdalsbruket angående terreng til vinterprøven. Blir ingen felles
premieutdeling. Forholder seg til FHI sine restriksjoner. Planene virker og være klare for
avvikling av prøven. Tar kontakt med medieutvalget når det gjelder å få lagt ut informasjon
på nett.
Dommerutvalget
Fase 2 utdanning er satt litt på vent med tanke på covid-19. Dommersamlingen er utsatt også,
men det er nå planlagt en samling på Stiklestad førstkommende torsdag.

3/21 Økonomi
Det er betalt inn til NKK for 509 medlemmer.
Sliter litt med at vipps-innbetalinger for profileringsutstyr ikke er merket med hva som blir
kjøpt når det blir innbetalt. Da blir det vanskelig og føre beholdning også.
Noen utfordringer i forbindelse med beholdningen av profileringsutstyr, dette blir fulgt opp
videre med materialforvalter for å løse saken. Ellers ser økonomien for klubben god ut.
4/21 Budsjett 2021
Styret er blitt enig om et budsjett for 2021.
5/21 Årsmøte
Verdal hotell er bestilt, men vi forholder oss til retningslinjene rundt covid-19 for avvikling.
Styret diskuterer alternative løsninger hvis det ikke lar seg gjøre å holde årsmøte grunnet den
pågående pandemien.
Styret følger med på FHI sine retningslinjer fremover, og tar en avgjørelse når retningslinjene
er avklart for aktuell dato.
Eventuelt
-

-

Sponsorer
• Klubben ønsker flere sponsorer siden avtaler vi har hatt, har gått ut.
Tor Arne tar kontakt med Rune Møller i forbindelse med anskaffelse av nye
sponsorer.
Utstilling
• Vi diskuterer Stiklestadutstillingen, både plass, innhold og organisering. Utvalget
tar et møte innad og kommer med et konkret forslag til neste styremøte.

Referent R. Olsen

