
 

 

 

 

Styremøte i Finskstøverforeningen Norge 
Liane jakthytte, 22. september 2018kl18:00 

Tilstede: Kåre Usterud, Egil Hanseseter, Geir Helge Espeseth,  

Trond Ivar Moen 

Meldt forfall: Cecilie Sundtveten. 

 

Saksliste: 

 

 

1. Godkjenning av referat fra siste styremøte den 6.8.18 

Fremlagte referat ble gjennomgått og godkjent. 

 

2. Økonomi. 

Det er pr. 22.9.18 kr 150.913,- på konto. 

 

3. Norkilpa 2018. 

Kåre, Egil og Geir Helge stiller fra styre under betingelse av at 2 av dem kan dømme på prøven. Det 

legges opp til at det arrangeres et Finskstøvertreff i forbindelse med prøven. Kåre ordner dette. 

 

4. Profileringsutstyr, innkjøp, salg osv. 

Det kjøpes ikke noe nytt profileringsmateriell på nåværende tidspunkt. En må likeledes få oversikt 

over hva som leveres ut til premier o.l. som det ikke betales for. Trond Ivar ordner dette. 

Saken tas opp til videre drøftelse på neste årsmøte. 

 

5. Disiplinærsak. 
Egil stilte seg inhabil. Det er ikke kommer inn noen innsigelser fra berørte parter. Med dette 

avsluttes saken. Vedtaket i saken ble da følgende: 

Styret vedtar i henhold til FFN/NHKF sine lover §  2-4 og NKK sine lover kap.7 § 7-3 at den 

som angrep den andre part på vårt årsmøte den 26.05.2018, gis en skriftlig advarsel.  

Dersom denne person utfører lignende handlinger på våre fremtidige treff og andre 

sammenkomster i FFN regi, vil dette ikke bli akseptert og han må da påregne å bli ekskludert 

fra FFN. 

Styrets vedtak kan påklages av den idømte part til NHKF/NKK innen fire uker. Dersom anke  



ikke er mottatt innen 15.09.2018, er vedtaket endelig og styrets vedtak vil bli offentliggjort 

uten navn på noen av partene. 

6. Ledermøte NHKF 2018.  

Referat fra ledermøte OK. 

 

7. Avlsrådet brev fra Kristian Stubberud 

 
Hei 

Vi i avlsrådet for Finskstøver syntes det er underlig at FFN anmoder et medlem i avlsrådet til 

å møte på ledermøte som NHKF arrangerer. Avlsrådet er underlagt NHKF og blir selv invitert 

til ledermøtet. Visst det er noen som bør anmodes om å stille burde det vel vært leder og ikke 

et medlem. 

Når det gjelder oppmøte på FFN sine styremøter så stiller vi gjerne på det visst det passer, 

men vi vill ikke ha noe krav om at vi stiller på møte. Har vi mulighet så stiller vi.  

Når det gjelder de pengene avlsrådet får av FFN årlig, de 20000kr så er inntil 10000kr av 

disse øremerket de sædprosjektet. Dette er et årsmøtevedtak på i 2016. det stiller ingen krav 

om budsjett eller status på prosjekt for å mota penger dette skal gå automatisk. Det er ingen 

problem at vi sender over budsjett og regnskap vært år, men dette er ingen krav om dette for 

at vi skal mota penger. Det kommer frem å årsmøtevedtaket. 

Avlsrådet for finskstøver er underlagt NHKF, dette er viktig å huske på. Vi rapporterer og 

sender status til NHKF vært år. Vi sender over info og status til dere i FFN når vi har noe å 

komme med.  

Håper på et godt samarbeid frem over.  

 

Avlsrådet Finskstøver 

Kristian Stubberud  

Styre i FFN kan ikke se å ha mottatt kvalifisert regnskap og budsjett. Likeledes er det ikke 

avklart noe rundt tapping av en hanhund. Komiteen som skal avgjøre hvilken hunder som 

skal tappes på konstitueres og det vil kun bli gitt tilskudd til tapping av de hunder som 

komiteen har bestemt skal tappes. Nytt komite medlem fra styret er Egil Hanseseter i stede 

for Terje Ouff som har gått ut av styret. Av den grunn vil det ikke på nåværende tidspunkt bli 

utbetalt noe støtte fra FFN. 
 

8. Kontingent purring. 

FFN har mottatt ferdig utfylte purringer fra NKK. Cecilie vil bearbeide disse for videre 

utsendelse til de medlemmer som ikke har betalt. 

 

9. Fastsettelse av neste styremøte. 

Ikke fastsatt på nåværende tidspunkt 

 

10. Eventuelt. 



Klubbens Webredaktør,Benjamin Abrahamsen har send en forespørsel rundt utfordringen med å 

få løpende inn kandidater til månedens hund. 

Det legges ut en oppfordring på hjemmesiden og FB. 

http://www.finskstøverforeningen.no/author/benjaminabrahamsengmail-com/

