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ITFK’S styremøte nr. 2/2022
Tirsdag 8. mars kl 18.30 – 21.45
Verdal hotell
Andreas Trefjord, Torbjørn Eliasson, Lars Kjønstad,
Nils B. Skaar, Reidar Olsen, Lise Tromsdal, Geir T.
Widerøe, Øystein Klokkerhaug
Forfall:

9/22 Konstituering av styret og gjennomgang av mandat og etiske retningslinjer
Utført og gjennomført. Det ble bestemt at hvert utvalg/funksjon går igjennom sine oppgaver
og oppdaterer disse.
10/22 Innkomne mail
Det er kommet inn mail til dommerutvalget fra FKK ang revisjon av jaktprøvereglementet.
Det er også kommet mail med dato for fuglehundtinget. Det blir 21. mai.
11/22 Økonomi og medlemstall
Kasserer går gjennom økonomien i fellesskap.
Medlemstallet pr dags dato ligger på 488 stk.
12/22 Fra utvalgene
Akt.Sør
Lite aktivitet siden siste møte. Aktivitetsuke blir gjennomført uke 14. Det blir lagt ut info på
Facebook i løpet av neste uke. Skal begynne planlegging av dressurkurs etter hvert. Skal
undersøke om dressurkursene kan avholdes på Rinnleiret i år også. Samsnakker med akt Nord
i forhold til dato for oppstart som blir siste uke i april eller første uke i mai.
Akt.Nord
Skal avholde valpekveld i midten på mars. Begynner med møter innad i utvalget i løpet av de
førstkommende ukene. Har begynt planlegging av aktivitetsuken.
Utstillingsutvalget
Har hatt et møte innad i utvalget, der utstillingen har vært hovedtema. Det blir tatt opp noen
spørsmål i forbindelse med premier og ellers andre effekter for utstillingsringen. Det virker
som planleggingen for utstillingen er godt i rute.
Holder kontakt med aktivitetsutvalgene for eventuelt ringtrening i forbindelse med
dressurkveldene.
Øystein sjekker ut med Uniq om de kan stille med diverse effekter. Det er behov for nytt telt til
bruk under utstillinga. Utstillingsutvalget ordner dette.

Dommerutvalget
Har gjennomført et møte for klubbens dommere hvor det ble gjennomgått forslag til endringer
på jaktprøveregelverket fra dommerne. De har foreslått tre endringer som ble lagt fram for
styret. Styret diskuterte forslagene. Frist for å fremme forslag til FKF er 1. mai. Videre ble
oppgaver til dommerkonferansen som er planlagt i forbindelse med Fuglehundtinget
gjennomgått på møtet for dommerne.
Jaktprøveutvalget
Ligger i rute med planleggingen for helgens prøve. Det er satt opp et budsjett for prøven så
økonomien skal komme riktig ut. Det nevnes at dommergodtjørelsen er oppjustert, så det vil
komme en ekstra kostnad her. Det er fremdeles forventet flere påmeldinger til prøven, selv
om det allerede har vært veldig god påmelding.
Det blir nok en gang gitt mye ros til resten av utvalget fra utvalgets leder, noe som ble
supplert av det øvrige styret.
13/22 Oppnevnelse av et klubbhusutvalg
Geir-Terje Widerøe går inn i utvalget og vil ta kontakt med aktuelle navn for videre
oppnevnelse til utvalget.
14/22 Profileringsutstyr – vedta nye medlemspriser
Materialforvalter Silje A. Austmo blir tatt inn i møte via Teams.
Det blir enighet om at materialforvalter tar ansvar for etterbestilling av artikler ved tomt lager.
Dunjakken bestilles av medlemmene fra materialforvalter som formidler dette videre til NonStop. Jakkene sendes for brodering av ITFK-logo. Det vil også bli slik at kjøper betaler til
materialforvalter ved bestilling. Det vil ikke bli foretatt noen bestilling før det er kommet inn
en betalingsbekreftelse fra kjøper. Materialforvalter har løpende kontakt med kasserer som
har oversikt over vipps-kontoen.
Materialforvalteren forlater møte.
Styret fortsetter saken med å fastsette priser for de aktuelle artiklene. Kasserer legger fram et
forslag, og styret diskuterer forslaget, og kommer til enighet om at klubben dekker utgifter til
brodering/trykk på klubbeffektene.
15/22 Innkomne forslag revisjon jaktprøveregelverket
Ingen andre innkomne forslag foruten de fra dommerutvalget.
Eventuelt:
Det nevnes at alle tillitsvalgte i klubben gjennomgår sine verv og etiske retningslinjer med sitt
utvalg, og kommer med tilbakemelding for oppdatering av klubbens forskjellige mandat.

Neste styremøte blir 11. mai
Referent R. Olsen

