
 
 

Styremøte i Finskstøverforeningen Norge 
 

Sandefjord, 29. Januar 2018 

Tilstede: Kåre Usterud, Terje Ouff, Egil Hanseseter, Geir Helge 

Espeseth, Stener Ruud.  

 

Saksliste: 

 
Referatet fra forrige styremøte er gjennomgått og godkjent.  

 

02. Økonomi 

Beholdning pr. 29.01.2018 

Sparekonto: 100 746.- 

Brukskonto: 23 562.- 

Profileringskonto: 2 652.- 

Medlemskontingentkonto:  3 263.- 

 

Kr. 746.- overføres fra Sparekonto til Brukskonto. 

Kåre Usterud kontakter Vestfold HHK for å få en faktura for de utlegg vi hadde i 

forbindelse med Norkilpa 2017.  

 

09. Tilskudd til avlsråd, sædprosjektet. 

Kun 1 hund er tappet foreløpig. Geir Helge Espeseth etterlyser avlsrådets regnskap for 

2017 og budsjett for 2018. 

  

10. FFN-treff med 30-års jubileum 2018. Lampeland Hotell, Buskerud. 

Årsmøtet blir avholdt på Lampeland Hotell lørdag 26. mai kl. 13:00. 

Utdeling av diplomer og vandrepokaler foretas umiddelbart etter at årsmøtet er formelt 

avsluttet. 

Vi jobber med å få til et medlemsmøte etter årsmøtet. Terje Ouff sjekker 

tilgjengelighet, pris og lokale.  

Jubileumsmiddagen på Lampeland starter kl. 18:30. Toastmaster er klar. 

FFN vil spesielt invitere noen av våre medlemmer til jubileumsmiddagen. 

Stener Ruud sender invitasjon til Svenska Finskstövarföreningen og Finska 

Stövarklubben.  

Terje Ouff bestiller møtelokale til årsmøtet og reserverer rom på Lampeland Hotell.  

BIR premie må bestilles. Knut Kjeverud bestiller. 

Klokker til Årets Hund under og over 36 måneder må bestilles snarest mulig etter 

påmeldingsfristen som er 1.mai 2018.  

 



13. Norkilpa 2018 

Norkilpa 2018 arrangeres av Trøndelag HHK den 1. og 2. desember 2018. FFN ønsker 

å ha en person fra styret som er kontaktperson mot Trøndelag HHK. Dette for å bidra 

til planleggingen av Norkilpa sammen med Trøndelag HHK.   

  

14. Kontaktpersoner 

FFN mangler kontaktpersoner i Trøndelag HHK, Nord-Trøndelag HHK og Nord-

Norge HHK.  

 

15. Tilslutning av FFN til NHKF.  

Overføring av FFN`s medlemmer til NKK sitt medlemsregister blir gjort av NHKF, 

dette arbeidet pågår enda. Utsending av faktura for medlemskontingent i FFN blir gjort 

i løpet av februar har vi fått beskjed om fra NHKF. Neste år blir dette sendt ut sammen 

med kontingenten til NKK og de lokale harehundklubbene.  

 

17. Profilprodukter.  

Nye vintercapser ble bestilt før jul. Beholdningen må oppdateres og kanskje fornyes 

før FFN-treffet i mai. David Herberg og Knut Kjeverud kontaktes for å ordne dette. 

 

18. Forslag til avlsrådsmedlemmer.  

Styret i FFN har forslagsrett til medlemmer av avlsrådet for Finskstøver. Vi skal 

komme opp med forslag i god tid før fristen.  

 

19. Høringsutkast til nye jaktprøveregler.  

Alle i styret leser gjennom forslaget til nye jaktprøveregler. Dette tas opp på neste 

styremøte.  

 

20. Forslag fra FFN til RS 2018 

Styret i FFN mener det ville vært fornuftig at rasenes avlsråd velges av raseringene og 

ikke av NHKF. Vi vil derfor sende et forslag om at dette tas opp på høring hos alle 

NHKF sine medlemsklubber. Kåre Usterud, Egil Hanseseter og Stener Ruud stiller på 

RS fra FFN. 

  

 

 

Eventuelt:  

- Geir Helge Espeseth kontakter OneCo for forlengelse av sponsoravtalen. 

 

 

Neste styremøte: April   2018 

 

 

Stener Ruud 

Referent 


