
HVA ITFK’S styremøte nr. 1/2023 

NÅR Onsdag 18. januar kl 18:00 – 20:30 

HVOR Verdal hotell 

HVEM Andreas Trefjord, Øystein Klokkerhaug, Ingrid Rein 

(for Lars Kjønstad), Nils B. Skaar, Reidar Olsen, Lise 

Tromsdal, Geir T. Widerøe, Torbjørn Eliasson. 

 

Forfall: Lars Kjønstad 
 

1/23 Innkomne mail 

Valgkomiteens innstilling er mottatt 

Forespørsel fra medieutvalget om at klubben tar i bruk teams mer. 

2/23 Fra utvalgene 

Akt. Sør 

Har gjennomført to spontane dressur- sosialiseringskvelder på Felleskjøpet. God deltakelse, men plass 

til flere. 

Akt. Nord 

Det er diskutert om det bør arrangeres noe mer i forbindelse med nye hundeeiere. Ellers er 

arrangementene gjennomført som planlagt. 

Utstillingsutvalget 

Signert årets kontrakt med Stiklestad camping, der også Klonken er skrevet inn. 

Jaktprøveutvalget 

4. februar er det planlagt klubbmesterskap. Det er utsendt påmelding og undersøkt ang dommere. 

Terrenget er også tinget. Vinterprøven er under planlegging og alt er i rute. 

Dommerutvalget 

Har gjennomført dommermøte med 23 deltakende dommere. Ble avsluttet med middag for dommere 

med partner. 33 deltakere på denne middagen. Leder i utvalget stiller på dommerkonferanse i 

nærmeste fremtid. Klubbens FKF-instruktører kontaktes for å avklare om de fortsatt ønsker denne 

statusen, noe de vil kunne få ved å inngå avtale om å bidra på klubbens kurs. 

3/23 Økonomi og medlemstall 

Kasserer tar oss gjennom økonomien, ser bra ut. Et innspill om å få vist frem og gjort 

profileringsutstyr mer tilgjengelig ved forskjellige arrangement.  

Medlemstallet ved utgangen av 2022 var 595. 

 

 

 



 

4/23 Årsmøte 

Dato er satt og orientert til medlemmene.  

Æresmedlemskap blir en av sakene på årsmøte da styret ønsker forsamlingens syn på om ordningen 

skal videreføres slik den er nedfelt i klubbens vedtekter i dag. 

Lavlandssaken blir også lagt inn som egen sak på årsmøte for videre behandling. 

5/23 Årsmelding med aktivitetsplan 

Årsmeldingen er snart ferdigstilt. Styret har gått igjennom aktivitetsplanen. 

6/23 Forslag til budsjett 2023 

Styret er enstemmig enig i budsjettforslaget. 

7/23 Støtte til lavlandssaken 

Styret legger inn lavlandssaken som egen sak under årsmøte for å høre medlemmenes synspunkt i 

saken. 

Eventuelt: 

Leder har sendt søknad om støtte til Værdalsbruket. 

Det er også sendt inn søknad til Sparebank1 om sponsorpenger. 

 

Referent R. Olsen  


