
HVA ITFK’S styremøte nr. 5/2022 

NÅR Tirsdag 4. oktober kl 18.00 – 20.30 

HVOR Verdal hotell 

HVEM Andreas Trefjord, Torbjørn Eliasson, Kristian 

Myrmo (for Ø. Klokkerhaug), Lars Kjønstad, Nils B. 

Skaar, Reidar Olsen, Lise Tromsdal, Geir T. Widerøe. 

 

Forfall: Øystein Klokkerhaug 
 

23/22 Innkomne mail 

Mail fra FKF med svar på spørsmål fra medlemsklubb om grunneier og dermed arrangør kan 

kreve aversjonsbevis på rein. Styret i FKF svarte at det er opp til grunneier. Styret i ITFK 

undersøker om klubben kan få til aversjonsdressur i vårt distrikt. 

24/22 Fra utvalgene 

Akt.Sør 

Lagt ut annonse for valpekurset hvor det er 19 påmeldte så langt. Det diskuteres høstmøte, 

dette vil bli avholdt i november. Utvalget vil søke studieforbundet om midler etter mal fra 

akt.Nord. 

Akt.Nord 

Dressurkurs gjennomført med bra deltakelse. 40 deltakere. Mottatt støtte fra Studieforbundet 

for natur og miljø, utført dugnad på gapahuken. Prøvde å arrangere føring av hund i fjellet, 

men det ble for få påmeldte til og gjennomføre. Invitert til temakveld, utgikk også pga. for lite 

påmelding. Skal arrangere valpekurs med 7-8 påmeldte så langt.  

Utstillingsutvalget 

Har hatt møte sist mandag. Stiklestad camping har sendt tilbud om å bruke plassen deres som 

arena under Stiklestadutstillingen og klonken.  

Dommerutvalget 

Ingen aktivitet siden siste styremøte. 

Jaktprøveutvalget 

Har arrangert høstprøve siden siste styremøte. Høy premieringsprosent og bra påmelding. 

Ingen vinner i VK-finale. Har begynt å forberede til skogsfuglprøven. Det blir ingen 

overnatting på hotellet, men det blir ordnet alternativ. Styret diskuterer økonomien på 

arrangementene. Det blir bestemt at dommere som leier rom på hotellet, får gjøre opp for 

rommet selv, det skal heller ikke handles øl og sprit på klubbens regning utenom det 

dommerne får utdelt under jegermiddag. Thomas Holte fikk utdelt gullmerke under årets 

høstprøve. 

 



 

 

25/22 Økonomi og medlemstall 

573 medlemmer pr dags dato. 

Kasserer legger frem regnskapet for styret, og vi ligger i rute mot budsjett. Vi avventer FKF 

sin dialog med skattedirektoratet før vi registrerer oss inn i Merverdiavgiftsregistret. Det er 

sendt forespørsel til FKF om hvordan vi skal behandle denne saken videre. 

26/22 Tilbakemeldinger på brev fra FKF angående lavland 

Leder leser opp tilbakemeldinger til styret. 

27/22 Årsmelding og årsmøte 

Årsmeldinger skal leveres inn til sekretær før 1. desember 2022. 

Årsmøte vil bli avholdt 8. Februar 2023 

28/22 Klubbhus 

Ikke skjedd noe siden siste møte. GT tar kontakt med Stiklestad Camping. 

29/22 Materialforvalter – innendørs plass til hengeren 

Silje Austmo har måttet trukket sitt verv som materialforvalter. Joakim Aurstad har tatt over 

hengeren, men har ingen plass å ha den innendørs. Styret følger opp saken, men Lise 

Tromsdal står for vinterlagring foreløpig. 

30/22 Æresmedlemskap 

Styret vil fremme en sak på årsmøte om vi fortsatt skal tildele æresmedlemskap. 

Eventuelt 

Det er byttet bom ved risvatnet. ITFK bør anskaffe seg tilgang til denne bommen, leder tar kontakt 

med Værdalsbruket. 

Neste styremøte blir mellom 6. desember. 

Referent R. Olsen 

 


