
 
 

Styremøte i Finskstøverforeningen Norge 
 

Sandefjord, 10. April 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. 10.04.2018 

Sparekonto: 100 000.- 

Brukskonto: 203 235.- 

Profileringskonto: 4 252.- 

Medlemskontingentkonto:  3 263.- 

 

Beløpet på Brukskonto er feil. NKK har overført alt for mye penger til oss, dette vil bli 

rettet opp. Stener Ruud kontakter NKK for å rette opp dette.  

Kåre Usterud kontakter OneCo for å sende faktura. 

Faktura for Norkilpa fra Vestfold HHK er mottatt og er lagt inn i regnskapet for 2017. 

Vi skal lage eget regnskap for profilprodukter. 

 

09. Tilskudd til avlsråd, sædprosjektet. 

 Vi har mottatt regnskap og budsjett fra avlsrådet. 

Vidar Hagen ønsker ikke å fortsette som valpeformidler, FFN kommer ikke til å 

videreføre denne funksjonen i sin nåværende form. 

 

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

Stener Ruud bestiller rom til styret, webmaster, profilansvarlig, Svenska 

Finskstövarföreningen og Finska Stövarklubben. 

Buskerud HHK inviterer sine medlemmer til foredraget med Arne Sveen og betaler 

50% av honoraret. 

Knut Kjeverud har bestilt premier til Årets Hund og BIR-premie til utstillingen. 

Egil Hanseseter sjekker pris på glass til premier. 

David Herberg og Knut Kjeverud bestiller opp mer profilprodukter. 

Stener spør etter ordstyrer på Årsmøtet. 

 

 

 



14. Kontaktpersoner 

Helge Nordengen har overtatt for Geir Bakkestuen som kontaktperson for FFN i 

Hedmark HHK. Vi takker Geir for jobben han har gjort og ønsker Helge velkommen 

og lykke til. 

 

18. Forslag til avlsrådsmedlemmer.  

Styret i FFN har foreslått nye medlemmer til avlsrådet for Finskstøver, valget blir 

foretatt på NHKF sitt RS møte 22.april. 

 

19. Forslag fra FFN til RS 2018 

 Styret i FFN sender et tilsvar til NHKF angående vårt forslag til årets RS-møte. 

  

20. Nye vedtekter for raseringer tilsluttet NHKF 

Nye vedtekter for raseringer tilsluttet NHKF er sendt ut og må behandles på FFNs 

årsmøte. Det er ingen store endringer i forhold til dagens vedtekter. Forslaget til nye 

vedtekter vil bli lagt ut på FFNs hjemmeside. 

 

21. Statutter for Årets Hund i FFN 

Styret i FFN ønsker å endre statuttene for kåringen av Årets Hund over og under 36 

måneder. Intensjonen er at utstillinger fjernes fra statuttene, at færre jaktprøvestarter 

skal telle og at vinnere av NM, RM og Nordisk Mesterskap skal poengsettes høyere 

enn i dag i forhold til en vanlig 1. EP. 

 

22. Medlemsansvarlig i FFN 

Medlemsansvarlig i FFN følger sekretærjobben. Sekretær og Leder i FFN må 

underskrive taushetserklæring for å få tilgang til NKK sin Medlemsadministrasjon. 

 

 

Eventuelt:  

 

 

Neste styremøte: 26.mai 2018 

 

 

Stener Ruud 

Referent 


