Referat fra styremøte i MTFK på senjastua 21.12.21 kl 18.00
Til stede: Christian, Solfrid, Kjartan, Reidun, Karijanne, Hanne, Ingeborg og Aleksander

Sak 17) Referat sist styremøte
Godkjent
Sak 18) Innkommende Post
Ikke komment noe spesielt.
Sak 19) Økonomi
Står bra til i klubben med økonomien.
Likviditeten er meget god, og det er økning av medlemmer i klubben.
Regnskapet for 2021 ser bra ut.
Sak 20) Jaktprøveutvalg
Skogsfuglprøven 2021 gikk meget bra, suksessfull.
Mange var fornøyde med helgas prøve.
Loddsalget var en innertier og gav gode inntekter til klubben.
Det er søkt på skogsfuglprøve 2022
Status senjaprøve 2022:
Karijanne Aarberg som prøveleder
Blir nok gjennomført da restriksjonene pr nå ikke er så streng.
Kjører på i år med eget parti for nybegynnere.
Altevatnprøven 2022:
Knut Fredheim som prøveleder
Jobber på med og få ordnet på plass alt, og satser på at prøven blir på altevatn.
Sak 21) Utstillingsutvalg
Status for 2022
Søknad er sendt og godkjennt, utstilling holdes på villmarksmessa om været er bra.
Et annet alternativ er og ha det i fotballhallen på bardufoss som i 2021.
Men utgangspunt, Villmarksmessa
Sak 22) Aktivitetsutvalg
Startet opp med dressurtreninger før jul på bardufoss, men måtte sette opp en
gruppe på finnsnes også da interessen var stor, var pause i julen. Oppstart i januar
ijenn frem til prøvene starter.
Aversjonsdressur samme helg som klubbmesterskap om man får det godkjent.
Klubbsamling på arnøya 11-13 Februar 2022.
Klubbmesterskap 5/6 februar, vurderer altevatn.

Sak 23) Leder
Fòr avtaler til prøver, Appetitt fra felleskjøpet som premier. Ingeborg er satt på saken
til og fikse flere premier.
Jegerblot 2022
Utgår i januar da restriksjonene pga covid-19 tilsier at man ikke kan samles så mange
innendørs.
Utsatt til i mai med senja gjenget som vertskap.
Årets hunder 2020/2021
Ligger ute på nettsiden, premier skal bestilles til årets hunder.
Årsmøte gjennomføres tirsdag 22.februar kl 19.00 på senjastua
Møtet hevet kl 20:30
Karijanne Aarberg, Referent

