
Protokoll årsmøtet i Finskstøver Foreningen Norge 10.7.2010 

  
Møtet ble avholdt på Grimsbu kl 15.00. Det var 41 fremmøtte. 
  
Leder Reinert Vikan ønsket alle velkommen. 
  
1. Godkjenning av innkalling til årsmøtet. 
Ingen kommentarer, møtet var dermed lovlig satt. 
  
2. Valg av dirigent. 
Rune Kristoffersen ble enstemmig valgt. 
  
 3. Valg av referent. 
Knut Kjeverud ble enstemmig valgt. 
  
4. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen. 
Terje Solvang og Tommy Nysveen ble enstemmig valgt. 
  
5. Styrets årsberetning. 
Reinert Vikan leste årsberetningen. Det var ingen kommentarer. Årsberetningen ble deretter 

enstemmig godkjent. 
  
6. Regnskap for 2009. 
Kasserer Tormod Gjerdebakken leste igjennom tallene, og redegjorde for dem. Regnskapet var 

gjort opp med overskudd med kr 5183,- 
Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
  
7. Revisors beretning for 2009. 
Revisjons beretning ble gjennomgått. Etter revisors mening gir det fremlagte resultat og balanse 

et riktig bilde av foreningens økonomiske situasjon. 
Beretningen ble deretter enstemmig godkjent. 
  
8. Budsjett for 2010. 
Tormod Gjerdebakken gjennomgikk styrets forslag til budsjett. Budsjett var satt opp med et 

resultat som går i balanse. Det var ingen kommentarer til budsjettet, og det ble dermed enstemmig 

godkjent. 
  
  
9 Rapport fra Avlsrådet 
Av forskjellige grunner var det ingen fra Avlsrådet som hadde mulighet til og komme, 
Så Reinart Vikan leste opp rapporten fra Avlsrådet. 
Rapporten innholdt litt om hva som hadde skjedd i løpet av året. De hadde avholdt 4 styremøter + 
Telefonkontakt, det var behandlet 36 kombinasjoner. 
Den innholdt også litt om det finske blodprosjektet og unghund granskningen. 
  
  
10. Kontingenten ble bestemt uforandret. 
  
  
  
11. Innkomne forslag. 
Forandring/justering av vedtekter § 10. 



  
  
Styret ønsker og fjerne den ene setningen med avstemning (2/3 reglen i § 10). 
Og det ble enstemmig bestemt at den 2/3 flertalls reglen skulle fjernes fra 
vedtektene i § 10. 
  
  
  
12. Kåring av årets hund. 
Årets hund 2009/10 under 36 mnd med 1443 poeng ble Njch Moseheia’s Balder 
Eier: Birger og Sverre Rinden. 
Årets hund 2009/10 over 36 mnd med 1551 poeng ble: Njch Hero 
Eier: Per Kristian Stubberud 
  
Det ble utdelt diplomer til medlemmer som hadde sendt inn rapport om oppnådd: Nuch, Njch, 

avls diplom og oppretterdiplom. Det ble også utdelt diplomer til de som i løpet av året var kåret 

til mnd hund av FFN. 
  
13. Utdeling av fortjeneste merker: 
Det ble utdelt merker til Geir Bakkestuen, Lars Arild Risholt, 
Arild Eftedal for deres mange årlige engasjement i styret og til Norges vennen og finskstøver 

kontakten Henrik Gullans fra Finland. 
                                                 
  
14 Valg. 
  
Valg komiteen har bestått av, Rune Kristoffersen, Vidar hagen og Lars Arild Risholt. 
Rune Kristoffersen la frem komiteens innstilling. 

                                                                                              

  

Leder, Reinert Vikan, 1 år Gjenvalg 

Styremedlem, Gunleik Hauge 2 år Gjenvalg 

Styremedlem, Knut Kjeverud 1.år  

Styremedlem, Rune Gjengedal 2 år Gjenvalg. 

Styremedlem, Tormod Gjerdebakken, 1 år Gjenvalg 

Styremedlem, Erik Bekkelund Fra Avlsrådet. 

  

1. Varamann, Sverre Rinden 1 år. 

2. Varamann, Olaf Olsen 1 år, Ny. 

  

Valpe formidler: Roar Nettun 1år Gjenvalg. 

Revisor: Helge Nyengen 1 år, Gjenvalg. 

Revisor: Tomas Blakset 1 år, Ny. 

  

  



Valgkomiteen Vidar Hagen 1 år, ikke på valg 

Valgkomiteen Lars Arild Risholt 1 år, ikke på valg. 

Valgkomiteen Rune Kristoffersen 1 år Gjenvalg. 

  

Web redaktør Øystein Jensen gjenvelges for 2 år. 

Profilansvarlig Ståle Kubberud gir seg, ingen ny ble valgt på årsmøtet, 

Så leder Reinart Vikan oppfordrer medlemmene om å komme med forslag på ny. 

  
  
Ingen hadde innvendinger mot valgkomiteens innstilling, og alle ble dermed enstemmig valgt. 
  
Leder Reinert Vikan takket årsmøtet for tilliten, og hevet møtet kl 16.15 
  
 ……………………….. 
Knut Kjeverud 
Referent 
                     
 …………………………………                                ……………………………….  

          Valgt til å underskrive protokoll.                          Valgt til å underskrive protokoll. 

                 Tommy Nysveen.                                                    Terje Solvang 

                                                     
  
 


