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ITFK’S styremøte nr. 3/2021
Torsdag 6. mai kl 18.00-20.30
Verdal hotell
Andreas Trefjord, Torbjørn Eliasson, Dag Hagen (for
Lars Kjønstad), Nils B. Skaar, Reidar Olsen, Tor A.
Wang, Geir T. Widerøe, Øystein Klokkerhaug
Forfall:

15/21 Gjennomgang fra forrige møte
Gjennomgått og godkjent.
16/21 Innkomne mail
Ingen ny mail.
17/21 Fra utvalgene
Akt. nord
Har hatt et møte siden sist. Avholder nå dressurkurs 8 kvelder hver tirsdag, hvor 5 av
instruktørene er nyutdannet. 23 deltakere. Alle retningslinjer som er gitt fra høyere hold er
lagt til rette og fulgt nøye. Skal ha et nytt møte der Heia treningsterreng er tema. Det er
planlagt at Helgar Sætermo kommer og avholder utstillingstrening. Ungdomskontakten vil
prøve å arrangere noe for ungdommer i klubben, det er også planlagt valpekvelder for nye
hundeeiere. Det er foreløpig ikke planlagt noe konkret temakvelder, men det er ønskelig og få
gjennomført. Det vil også avholdes treningsdager for pensjonister. Skryt tildeles til nye
innvalgte i utvalget. Høstmøte blir akt. nord sitt ansvar og avholde i år.
Akt. sør
Aktivitetsuke i uke 5 ble gjennomført med suksess. Nok av instruktører og deltakere. Har
også startet dressurkurs der det er 62 påmeldte hunder. 4 nyutdannete instruktører som stiller
blant ellers godt erfarne instruktører.
Utstillingsutvalget
Alt begynner og være klart for utstillingen. Janne Holmli vil kjøre noen kvelder med
utstillingstrening og klippe kurs før utstillingen. Det er litt usikkerhet i forhold til økonomien i
kassen som er avsatt til stiklestadutstillingen. Det blir diskutert litt rundt dette, og styret
kommer frem til at vi velger å forholde oss rolige til denne problemstillingen inntil videre.
Jaktprøveutvalget
Trenger kritikkskjema og glasspremier, har anskaffet diplomer. Kan ellers melde om 25%
premiering i vinter. Det er planlagt et møte torsdag neste uke. Skal ta kontakt med
Verdalsbruket ifm. terreng for skogsfuglprøve.

Dommerutvalget
8 stykker har gjennomført teoretisk fase 2 kurs, alle bortsett fra de i Steinkjer kommune har
også gjennomført den praktiske delen. Ingen nye dommerkandidater.
18/21 Økonomi og medlemstall
Det blir stilt spørsmål til jaktprøveutvalget angående enkelte regninger. Leder tar med seg
spørsmålet videre til utvalget for avklaring og kommer tilbake med svar til neste styremøte.
Ellers ser klubbens økonomi grei ut foreløpig.
Antall medlemmer pr i dag er 489 stk.
19/21 Klubbhus
Foreløpig ingen fremgang, men er fremdeles på utkikk.
20/21 Årets hunder i ITFK
Vi har diskutert retningslinjene for årets hund, og de nye gjeldende statuttene blir publisert på
hjemmesiden og Facebook. Og disse er gjeldende fra 2021.
21/21 Momskompensasjon – underskrift på dokument
Signert av alle bortsett fra Lars som ikke er til stede. Torbjørn tar kontakt med han ved en
senere anledning.
22/21 Sponsoravtaler
Det er satt i gang dialoger med 4 forskjellige sponsorer. Leder har løpende kontakt med
sponsoransvarlig.
23/21 Evaluering av vintersesongen – mail fra FKF
Leder jaktprøveutvalget tar det med videre til utvalget for gjennomgang som oversendes
styret for gjennomgang før det sendes svar til FKF.
24/21 En person til i mediautvalget – spesialfelt presentasjon av hunder og folk på
sosiale medier?
Det er ønskelig med en dedikert person som kan skape seg et nettverk rundt seg for og få
oversendt bilder fra forskjellig arrangement i landet, for så og legge ut bilder videre på
Instagram og Facebook. Det blir nevnt noen navn og vi vil følge opp saken videre.
25/21 Konsekvenser og tiltak for å komme i posisjon i forbindelse med nytt eierskap for
Verdalsbruket – skal vi lage et brev til Gjelsten, ønske han velkommen og et fortsatt
godt samarbeid, våre hunder, guider osv. og legge ved jubileumsboka?
Styret stiller seg veldig positiv til forslaget, og leder tar ansvaret for gjennomførelse.
Eventuelt.
Neste styremøte blir 16. juni på frosta.
Referent R. Olsen

