
<HVA ITFK’S styremøte nr. 6/2021 

NÅR Torsdag 2. desember kl 18.30-20:00 

HVOR Verdal hotell 

HVEM Andreas Trefjord, Torbjørn Eliasson, Lars Kjønstad, 

Nils B. Skaar, Reidar Olsen, Tor A. Wang, Geir T. 

Widerøe, Øystein Klokkerhaug 

 

Forfall:  
 

 

43/21 Innkomne mail 

Ingen nye 

44/21 Fra utvalgene 

Akt. sør 

Nettopp avsluttet 4 kvelder med valpekurs. 16 påmeldte hunder. God tilbakemelding fra 

deltakere, og lett å få tak i instruktører. 

Akt. nord 

Snart ferdig med 5 kvelder valpekurs. Det er levert rapport til Steinkjer kommuneskoger fra 

Heia treningsterreng og utvalget ligger ellers i rute.  

Utstillingsutvalget 

Sendt inn søknad for utstilling. Det er også ordnet med dommere til nevnte utstilling. 

Dommerutvalget 

Lokal dommersamling 13 eller 14 januar på Verdal hotell. Leder i utvalget tar styret ellers 

gjennom økonomien i dommerutvalget siden 2015 for og vise akkumulerte penger. 

Jaktprøveutvalget 

Arrangert NM skog og skogsfuglprøve. Godt fornøyd med begge arrangement. Veldig 

fornøyd med hjelpen fra resterende i utvalget, det blir utdelt mye skryt av de under møtet. 

Medlem av ITFK som ble vinner av skogsfuglprøven. 

45/21 Økonomi og medlemstall 

Kasserer tar oss gjennom klubbens økonomi. Prøver og få avsluttet de siste fakturaene som 

enda ikke har kommet inn enda. Vi ligger godt an økonomisk i dag, selv om festkomiteen 

ikke har fått utnyttet sitt budsjett enda i år. Det ønskes ellers at det blir foretatt en opptelling 

av hengeren. 

Det er 544 medlemmer i klubben pr dags dato. 

46/21 Årsfest 



Det blir arrangert årsfest 5. februar i forbindelse med klubbmesterskap. 

47/21 Sponsorer 

Det mangler signering på 4 sponsorer pr dags dato. Det er purret på fra vår side, så det 

forventes at dette går i boks om kort tid. Leder tar dette videre. 

Det er kommet inn et forslag til ny foravtale. Styret diskuterer avtalen, og stiller seg foreløpig 

veldig positiv til dette tilbudet.  

Det blir foreslått i styret at klubben kan gi noe ekstra tilbake til en sponsor for mange år med 

støtte. Styret diskuterer ivrig saken, og vil bringe forslaget videre til nevnte sponsor. Leder 

følger opp saken videre. 

48/21 Årsmelding 

Alle utvalgene har levert årsmelding inn til sekretær som videre vil legge det inn i 

årsmeldingen. Det oppfordres til å sende inn litt bilder fra utvalgene til sekretær. 

49/21 Innkjøp av ryper for tørk og salg 

Det er kommet inn forslag om at klubben kjøper inn ryper og tørker for videre salg primært til 

medlemmer. Styret kommer raskt til enighet og støtter forslaget. Nils tar ansvar videre. 

50/21 Årsmøte 

Årsmøtet er planlagt avholdt 9. februar. Invitasjon og årsmelding vil bli sendt ut i forhold til 

statuttene.  

51/21 Klubbhus 

Det vil bli lagt inn en sak for årsmøtet om vi kan gå videre fra leie til et eventuelt kjøp av et 

klubbhus. Det blir også foreslått at vi setter ned et utvalg for videre jobb med klubbhus. Dette 

vil også bli tatt til årsmøtet. 

Eventuelt 

Det blir foreslått at klubben sender en påskjønnelse til de aktuelle fjellstyrene i forbindelse 

med NM skog. Leder av jaktprøveutvalget tar på seg saken for styret. 

 

Møtet blir avsluttet tradisjonelt med rakfisk. 

Neste styremøte blir tirsdag 18. januar 

 

Referent R. Olsen 


