
Referat fra styremøte i MTFK via Teams 23.03.2021   kl 19.00 
 
Følgende var til stede: Christian, Ingeborg, Solfrid, Hanne, Aleksander, Kjartan og Karijanne. 

 
Sak 1) Referat sist styremøte 
 
Sak 2) Innkommen post 

Her var det stort sett bare om Covid 19 tiltak og om prøver som var kommet inn. 
 
Sak 3) Økonomi 

Hanne er kommet inn som Kasserer, Mangler en del papirer og må få signert fullmakt 
for og få tilgang til banken. Dette skal Christian ordne.  
Snakket om og kutte ut kontantbetaling og heller kun bruke vips.  
Vips er en del dyrere men enkel og bruke samt veldig oversiktlig med innbetalinger. 

 
Sak 4) Jaktprøveutvalg 
Senjaprøven 2021  

gikk greit å gjennomføre, men pga covid-19 var det lite aktivitet på sekretariatet som 
ble holdt på brygghaug, lite premier utdelt og Kostnadene var lav, men overskuddet 
var bra. Bra gjennomført til tross for mye vær og føre.  

 
Vinterprøven april 2021 

Fremover nå er ting veldig usikkert mtp covid-19 og nye restriksjoner, pr dags dato 
kan prøven utføres.  
Hvis prøven ikke kan utføres fordi FKF sier nei til prøver fremover er styret enig i og 
refundere 100% tilbake til deltakere som er påmeldt.  

 
Sak 5) Utstillingsutvalg 

Utstilling gjennomføres av klubben i 2021, villmarksmesse er avlyst, men styret er 
enig i at utstillingen holdes i Heggelia/Bardufoss. 
Dommer og alt er ordnet.  
Muligheter for og kunne holde utstillingen innendørs hvis været blir dårlig skal 
undersøkes nærmere.  

 
Sak 6) Aktivitetsutvalg 

Var god plan for reinstrømming hos familien Oskal men ble avlyst første del. Ny dato 
ble satt og strømming ble godt gjennomført men med noen frafall.  
Andre strømming holdes på Torsdag den 25.03.2021, 11-12 hunder påmeldt. 
Enighet om at strømming betales ved påmelding til både rein og sau, og ved frafall 
man ha god grunn for og ikke møte. Mye arbeid og energi står på spill ved en slik 
aktivitet. Holdt seg godt aktivt mtp covid-19 situasjonen. 

 
 
 
 
 
 



Sak 7) Leder 
Ble tatt opp ang sponsoravtale på fòr, er lite rullering på lageret og klubben sitter 
igjen med mye fòr. Selges lite av fôret, og høy energi er på tur ut på dato. Enighet om 
og selge det ut for halv pris for og få litt inn istedenfor og kaste det. 
Dårlig avtale med sponsoren og det skal prøves på og komme oss ut av avtalen.  
Enighet om og få noe nytt inn, evnt felleskjøpet da man kan ha fòr, gavekort eller 
andre ting som premie ved prøver.  
Ingeborg er enig i at hun får i oppgave og holde ansvar med sponsoravtale, 
oppfølging og profilering.  

 
Ny webansvarlig: pr dags dato har vi ingen, ble sport på gruppen ang web ansvarlig 
og Kay Johnsen meldte seg, så han er den nye web ansvarlige. Man må huske og 
melde han selv ang premiering på en prøve sånn at han da kan publisere dette i 
klubben.  

 
Sak 8) Eventuelt 

Snakket om og ha noe som alle i styret er med i der det kan være noe levende 
dokument som man kan følge med på. Dette skal vi se på og få fikset.  

 
Interesse for samarbeid med Markus ang dressurtrening. Dette kan også komme han 
godt med som reklame for kennelen hannes . Det er fint og kunne ha noe aktivitet 
utenom og imellom vinter og høstprøver.  
Ingeborg tar saken og snakker med Markus om dette er noe han kunne tenkt seg.  

 
Møtet hevet kl 20.30 
Karijanne Aarberg , Referent 

 
 
 
 
 
 
 


