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ITFK’S styremøte nr. 3/2022
Tirsdag 11. mai kl 18.30 – 21.30
Verdal hotell
Andreas Trefjord, Torbjørn Eliasson, Morten Hallan
(for Lars Kjønstad), Nils B. Skaar, Reidar Olsen, Lise
Tromsdal, Geir T. Widerøe,
Forfall: Øystein Klokkerhaug

16/22 Gjennomgang av referat
Gjennomgått og godkjent

17/22 Innkomne mail
Mail ang fuglehundtinget, Andreas stiller.

18/22 Medlemstall og økonomi
524 medlemmer pr dags dato.
Kasserer går gjennom klubbens økonomi, foreløpig ser det ut som vi er i rute opp mot budsjett, sett
bort fra «Diverse-posten» hvor vi har betalt for ryper for tørking til apport, og sponsing av trykk på
profileringsutstyr, så denne er passert budsjettet.

19/22 Profileringsutstyr
Det er kommet inn nytt profileringsutstyr, og det er allerede registrert et godt salg av det. Styret ønsker
at profileringsutstyret blir synliggjort på klubbens arrangement og hurtigst mulig blir omsatt. Samme
ønske omhandler også tørka ryper.

20/22 Fra utvalgene
Akt.Sør
Rundt 50 hunder påmeldt på dressurkurs, som skal arrangere kveld 4 neste gang. Kun fått gode
tilbakemeldinger fra deltakere. Det vises godt at mange kommer fra valpekurset som avholdes om
høsten.

Akt.Nord
19 deltakere på appell, 12 på apport og 6-8 valper på kurset som blir avholdt. Åpning av Heia 15. juli.

Utstillingsutvalget
Det nærmer seg utstilling, og leder i utvalget har vært i et møte og skal i et til ganske snart. Utvalget
føler at de har kontroll på det som skal gjøres. Det er ordnet med ringbånd, men leder skal følge opp
om det er fått tak i 1-4 plakat for å vise hvilken plassering hver enkelt har fått. Det skal utføres en
gjennomgang på stedet for å se hvor hver enkelt ring skal være.

Dommerutvalget

Dommerkonferanse 19.-20. mai i sentralt dommerutvalg. 2 mann stiller fra klubben. Det er
blitt avholdt et møte på Verdal hotell hvor forskjellige retningslinjer ble gjennomgått. Det
møtte opp 19 stykker, og det kan beskrives som et godt møte.

Jaktprøveutvalget
Mangler en regning fra Verdal hotell etter jaktprøven enda. Det skal bestilles glass i juni til neste
jaktprøve. Det er nye bestemmelser i miljødepartementet som setter felling av fugl under jaktprøve før
jakttid i fare. Søknad for dette er innsendt, men det er likevel stor usikkerhet for hva utfallet vil bli.

21/22 Klubbhusutvalg
Den gamle skolen oppe i Ness har vært til salgs. Der møtte utvalget opp på visning, men det ble
plutselig meldt solgt. Det er forsøkt tatt kontakt om muligheten for å få kjøpt en del av skolen av de
nye eierne, men foreløpig er det ikke kommet noe konkret svar. Ellers jobber utvalget godt for å finne
et aktuelt hus.

22/22 Etiske retningslinjer og mandat
Gjennomgått og oppdatert.
Eventuelt
Det er sendt inn en søknad om sponsoravtale til Aker Solutions.
Vi fikk ikke noen pengestøtte fra Værdalsbruket i år, men vi kommer til å søke igjen for neste år før
31.12.

Neste styremøte blir 15. juni, eller avholdt etter behov.
Referent R. Olsen

