
HVA ITFK’S styremøte nr. 1/2022 

NÅR Tirsdag 18. januar kl 18.30-22.15 

HVOR Verdal hotell 

HVEM Andreas Trefjord, Torbjørn Eliasson, Morten Hallan, 

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

Widerøe, Øystein Klokkerhaug 

 

Forfall: Lars Kjønstad 
 

1/22 Rutiner rundt tilhengeren (Silje-Adelaide Austmo er til stedet under denne saken) 

Det er et dårlig system i hengeren, og det er heller ikke vært gjort noe rengjøring av 

forskjellig utstyr etter bruk under f.eks. kurs og andre arrangementer.  

Silje-Adelaide er ny ansvarlig for tilhengeren og vil skape et nytt og oversiktlig system. Hun 

presenterer sine ideer til styret, og styret diskuterer samtidig klubbens bruk av hengeren og 

innholdet, så vi får en felles forståelse av bruken fremover.  

Styret setter stor pris på engasjementet, og vil følge opp forslagene videre. 

2/22 Innkomne mail 

Valgkomiteen FKF starter arbeidet med nye verv. 1. mars er fristen for å sende inn kandidater 

til FKF 

Driver av Soria moria camping har sendt mail om det er ønske om samarbeid i forbindelse 

med forskjellige arrangement. 

Det er kommet spørsmål om når det vil bli arrangert flere temakvelder, i forbindelse med 

dagens restriksjoner vil styret komme tilbake til eksakt dato. 

Det er kommet en mail med tilbud om profileringsutstyr. Styret vil gå gjennom tilbudet ved 

en senere anledning og komme frem til en beslutning. 

3/22 Fra utvalgene 

Akt. sør 

Innsendt årsmelding til sekretær. 

Akt. nord 

Innsendt årsmelding til sekretær. 

Utstillingsutvalget 

Innsendt årsmelding til sekretær. Hatt møte i stiklestadutstillingen. Skal jobbe med 

arbeidslister for året fremover. 

Dommerutvalget 

Avlyst dommersamling grunnet covid-19. Innsendt årsmelding til sekretær. 



Jaktprøveutvalget 

Innsendt årsmelding til sekretær. Hatt møter angående vinterprøven. God kontroll på 

arrangementet så langt. Har fått godkjennelse fra NKK for arrangering av høstprøven. 

Påmelding kommer på et senere tidspunkt. Vinterprøven er utvidet fra 2 dagers til 3 dagers 

prøve. 

4/22 Økonomi 

Revisorrapporten er underskrevet og funnet i orden.  

5/22 Årsmelding med aktivitetsplan 

Alle årsmeldinger er kommet inn til sekretær som legger det inn i klubbens årsmelding 

fortløpende. Aktivitetsplanen blir gjennomgått, sekretær og leder vil oppdatere 

aktivitetsplanen og legge den inn i årsmeldingen.  

6/22 Årsmøte 

Verdal hotell er bestilt til årsmøte. 

7/22 Sponsorarbeid 

Leder har hatt kontakt med Værdalsbruket. De har omgjort sine kriterier i forbindelse med 

økonomiske sponsoravtaler der de vil ha en årlig søknad. Styret har i fellesskap gått gjennom 

en søknad som vil bli sendt Værdalsbruket før frist. Det er også skrevet forslag til 

samarbeidsavtale med Værdalsbruket, der vi blant annet har initiert organisering av 

koordinering av guider med fuglehunder. 

Det er ellers blitt signert 3 avtaler siden forrige møte, og det ligger bare formaliteter til grunn 

for at den siste også skal bli signert. 

I tillegg ble det på møtet i dag vedtatt at vi inngår samarbeid med Inderøy dyreklinikk. 

Avtalen signeres og vil publiseres på klubbens nettside.  

8/22 Forslag til budsjett 2022 

Styret er blitt enige om et budsjettforslag til årsmøtet 2022. 

Eventuelt 

Morten Hallan har oppdatert handlekurv i vipps for klubben. 

 

Referent R. Olsen 


