
 

 

 
 

 

Årsmøte FFN 

25.mai 2019 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Årsmøte FFN 
Høytorp Fort, 25.mai 2019 kl 12:00 

 
 
 
 
 
 
 

Dagsorden: 
 

1. Åpning 
2. Godkjenning av møteinnkalling 
3. Godkjenning av dagsorden 
4. Valg av møteleder 
5. Valg av referent, 2 personer til å underskrive protokollen og 3 
     personer til tellekorps 
6. Styrets Årsberetning for 2018 
7. Regnskap 2018 
8. Budsjett 2019 
9. Fastsettelse av medlemskontingent for 2020 
10. Innkomne forslag 
 10.a Tilskudd til avlsrådet for finstøver i NHKF 
 10.b Evaluering av medlemskapet i NHKF 

     11. Valg 
     12. Neste års aktivitet 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sak 6. 
 

 

Årsberetning FFN 

2018 
 

Styret i FFN takker for tilliten vi fikk ved forrige Årsmøte på Lampeland Hotell 26. mai 2018. 

 

FFNs styre har i perioden bestått av Kåre Usterud (Leder), Geir Helge Espeseth (Nestleder), 

Cecilie Sundtveten (Sekretær), Trond Ivar Moen (Kasserer) og Egil Hanseseter 

(Styremedlem). 

1. Varamedlem Tom Espen Trangsrud og 2. varamedlem Per Grahn. 

7. oktober valgte Cecilie Sundtveten å trekke seg som sekretær. På styremøte 27. november 

ble Trond Ivar Moen valgt til ny sekretær ut året og Tom Espen Trangsrud rykker opp som 

nytt styremedlem. 

Roviltgruppa i FFN bestod av Robin Hansen, Jens Lundberg og Martin Holth. Medlemmene i 

gruppa sa opp sine verv, da de var uenige med styret om hvordan gruppa skulle drives. Styret 

i FFN har forsøkt å få oppretta ny gruppe med eksisterende medlemmer uten at dette har 

lykkes. 

Webmaster har vært Benjamin Abrahamsen. 

Profilansvarlig har vært David Herberg. 

I 2018 vedtok en at det ikke skulle velges ny valpeformidler etter Vidar Hagen, da han hadde 

gitt beskjed at det var ingen henvendelser til han vedrørende kjøp av valper. Det ble derfor 

vedtatt at styret skulle overta denne funksjon, Styret har heller ikke hatt noen forespørsler om 

kjøp av valper.  

Avlsrådet har bestått av Kristian Stubberud (Leder), Kurt Ivar Ramsli, Geir Bakkestuen og 

Dag Olav Kjersholen (varamann) 

 

Medlemsstatus. 

FFN hadde pr. 31.12.2018 totalt 454 betalende medlemmer. En tilbakegang på 43 

medlemmer. Dette kan nok skyldes at kontingentinnkrevingen ble overført til NKK for 2018. 

 

Styrets arbeid. 

Det er avholdt 7 styremøter i perioden, i tillegg til mail og telefonkontakt. 

Totalt har styret behandlet over 77saker. Noen av sakene vi har styrebehandlet har vært: 

- Økonomi 

- Norkilpa 2018 

- FFN`s 30 års jubileum 

- Jakt- og Fiskedagene på Elverum 

- Kontakten med Avlsrådet 

- Rovviltgruppa i etterkant av årsmøte. 

- Disiplinærsak 

- Hjemmeside 

- Facebook 

- Mye arbeid med kontingent innkreving. 

- Stoff til Finskstøver`n og Harehunden 

- Sponsoravtaler 



 

 

- Årsmøtet og Finskstøver treff. 

- Oversikt over profileringsutstyr. 

- Diverse høringssaker fra NKK/NHF 

- Deltagelse på RS og ledermøte i NHKF 

- Nye statutter for årets hunder.  

 

Det er i perioden utgitt 2 nummer av medlemsbladet Finskstøver`n. Likeledes sender vi inn 

stoff til Harehunden. 

 

I august 2018 var FFN som vanlig representert med stand på De Nordiske Jakt- og 

Fiskedagene på Elverum.  

 

Kåre Usterud, Geir Helge Espeseth og Stener Ruud representerte FFN ved NHKF sitt RS 

møte på Gardermoen i april 2018. 

 

Cecilie Sundtveten og Trond Ivar Moen representerte FFN ved NHKF sitt Ledermøte i august 

2018. 

 

Det ble på medlemsmøte etter årsmøte diskutert Rovviltgruppas videre arbeid. Konklusjonen 

ble at gruppa i den nåværende form legges ned. En vil på sikt prøve å få opp en ren 

revegruppe. 

Antall revejegere ser fortsatt ut til å øke rundt om i landet, målet er at så mange som mulig av 

disse jakter med en renraset Finskstøver. Gruppa bør jobbe for at flere revejegere skal stille på 

jaktprøve med revehundene sine, de bistår også potensielle valpekjøpere med informasjon og 

kontakter både i Norge, Sverige og Finland. 

FFN har mottatt en flott ny vandrepremie fra Janne og Egil Sandbakken. Det er en flott 

tallerken utskåret i tre. 

Premien skal erstatte den forrige Revepokalen som ble delt ut til odel og eie ved forrige 

årsmøte. FFN er veldig takknemlig for denne nye flotte vandrepremien og vi håper det vil føre 

til mange flere jaktprøvestarter for revehunder i årene som kommer. 

 

Det har ikke vært noen deltagelse i vår regi, verken i Sverige eller Finland i år.  Det har vært 

arrangert damekamp 22.09.2018, hvor 6 damer med finskstøvere deltok: 

Prøyslias Jussi med Trine Opsand 

Harefallets Tiilu med Karianne Rønningen 

Hagheimens Soili med Cecilie Sundtveten 

 Brodern`s Clinta med Jeanett Kjernsholen 

 KG-Eno med Gro Åmlid 

 Fb-Wilma med Evy Svendsen 

Beste Finskstøver ble KG-Eno med Gro Åmlid, Gro fikk utdelt en premie gitt av FFN og 

Norsk HHK 

 

Resultatene for Finskstøveren, under DM og NM, ble meget bra også i 2018. 

 

NM for støvere ble den 16. og 17. november arrangert på Lampeland Hotell av Buskerud 

Harehundklubb på en utmerket måte. 

13 Finskstøvere var kvalifisert. 

Nr 1 og Norgesmester Finskstøver Fb Kalle til Svein-Tore Kristiansen med 406 poeng 

Nr 2 Finskstøver Cita til Frank Ove Lia med 401 poeng 

Nr 3 Finskstøver Fb Anja-aris til Rolf Syvertsen med 397 poeng 



 

 

Det kan videre nevnes at blant de 10 beste var det 9 finskstøvere. 

Gratulerer til alle. 

 

 

Statistikk fra NKK viser at vi i 2018 fikk 1 ny Nord JCH, 25 nye NJCH, 18 nye NUCH og 2 

N-JRCH 

I tillegg har flere hunder blitt UCH eller JCH i Sverige eller Finland. FFN Gratulerer! 

Det er i året som har gått registrert 203 nye finskstøvere. En fremgang på 92 fra 2017. 

 

Kontakten med Svenska Finskstövarföreningen (SFF) og Finska Stövarklubben (SAJ/FSK) 

opprettholdes, både på felles arrangementer og via mail.Det utveksles fremdeles 

medlemsblader på tvers av landene. 

 

Avslutningsvis ønsker styret i FFN å takke for perioden som har gått. Vi ønsker alle 

Finskstøvereiere lykke til videre med hundene, enten det er på jakt, utstilling eller jaktprøver.  

 

Mvh 

Styret FFN 

 

Kåre Usterud                   Geir Helge Espeseth                      Trond Ivar Moen 

 

 

Egil Hanseseter               Tom Espen Trangsrud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 7.  

RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR 31.12.18  

 



 

 

Sak 8.                                  BUDSJETT 2019 

RESULTATREG. 2018 
RESULTAT 

2018 
BUDSJETT 

2019 

INNTEKTER     
Medlemsk.  161 624,01 130 000,00 

Profileringsutstyr 28 055,32 25 000,00 

Renteinntekter 667,72 600,00 

Lodd salg 3 500,00 3 500,00 

Div inntekter 0,00 0,00 

Utstilling/jaktprøver 3 872,83 0,00 

Sponsor 0,00 0,00 

Momskompensasjon 9 131,00 9 000,00 

Oppskriving profilartikler 40 453,82 0,00 

Sum inntekter 247 304,70 168 100,00 

UTGIFTER     
Møter 23 834,00 24 000,00 

Telefon / Porto 3 746,90 600,00 

Premier 1 801,00 2 000,00 

Kjøregodtgjørelse 6 822,00 7 000,00 

Hjemmeside 11 273,70 12 000,00 

Redaktør 0,00 0,00 

Profileringsutstyr 37 133,30 35 000,00 

Finskstøveren 52 225,78 55 000,00 

Nordiske Rasemesterskap 23 994,50 30 000,00 

Tilskudd Avlsråd 10 000,00 10 000,00 

Annonser 5 625,00 6 000,00 

Div utgifter     

Gebyr 2 275,25 1 500,00 

Jubileum 30 år 24 747,00 0,00 

Sum utgifter 203 478,43 183 100,00 

RESULTAT     
Sum inntekter 247 304,70 183 100,00 

Sum utgifter 203 478,43 183 100,00 

Overskudd/Underskudd 43 826,27 -15000,00 



 

 

Sak 10.a 

 

Tilskudd til avlsrådet for finskstøvere i NHKF 

Årsmøtet vedtok i 2014 at avlsrådet skulle tildeles et årlig tilskudd på kr.20.000,-, fra og med 

2015. På årsmøte i FFN i 2016 under sak 09 ble det vedtatt følgende: 

” Årsmøtet vedtok enstemmig at inntil kr.10 000.- av de 20 000.- som avlsrådet mottar årlig fra FFN 

øremerkes til utgifter i forbindelse med prosjektet for nedfrysing av sæd. Dette gjelder så lenge 

prosjektet varer.” 

Utover ovenstående er det ikke stilt noen krav for tildeling av tilskudds midlene fra FFN til avlsrådet. 

Styret mener at det bør stilles krav til avlsrådet for å få tildelt dette tilskuddet. Styret er satt til å 

forvalte FFN sine midler på best mulig måte for medlemmene og vi mener at den eneste måten å ha 

kontroll med bruk av midlene er å utarbeide retningslinjer.  

Krav som bør stilles er at alvsrådet må fremlegge revidert regnskap, budsjett og årsberetning. Videre 

bør det stilles krav om at styret holdes løpende orientert om hva som skjer i avlsrådet. Et av avlsråds 

medlemmene må møte på styremøtene i FFN. Dette for å ha best mulig kontakt mellom avlsrådet og 

styret. 

Det bør også stilles krav om at alle saker som vedrører endring og avl /rasestandard for finskstøveren 

må forelegges styre før saken sendes NHKF/NKK for vedtak. Styret avgjør de er saker som bør 

behandles av årsmøtet til FFN før det videre sendes til NHKF/NKK. 

Styret fremmer følgende forslag til Retningslinjer for tildeling av tilskudd til avlsrådet for 

finskstøvere i NHKF. 

1. Avlsrådet må fremlegge årsberetning, revidert regnskap og budsjett for styret i FFN innen 

01.02 hvert år. 

2. Et av avlsråds medlemmene må alltid møte på styremøtene i FFN for å informere og 

videreutvikle avlsrådets arbeid sammen med styre i FFN. 

3. Sak om årlig tilskudd til avlsrådet fremmes som egen sak på årsmøtet. Tilskuddet størrelse 

gis i forhold til aktivitet, og på grunnlag av fremlagte årsberetning, revidert regnskap og 

budsjett. FFN sin økonomi må videre være i stand til å kunne dekke nevnte tilskudd. 

4. Saker som vedrører finskstøverens utvikling, så som sædprosjektet, endring av 

rasestandard, avlssperre, opphør av avlssperre eller lignende, skal alltid forelegges styret i 

FFN før saken sendes NHKF sitt styre for behandling. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAK 10b. 

EVALUERING AV MEDLEMSKAPET I NHKF. 

Den 12.02.2019 mottok vi e-mail fra vårt medlem Knut Kjeverud hvor han ba styret om å 

evaluere FFN sitt medlemskap i NHKF. 

Knut skriver i sin e-mail. 

Fra starten av ble alle raseringer startet på det grunnlaget at de skulle være uavhengig rase 

ringer som skulle jobbe for rasens beste, og ringen skulle skape godt samarbeid med Finske 

og Svenske finskstøver foreningen. Jeg personlig tror FFN ikke har noe og hente 

med medlemskap i NHKF. Forbund vil alltid være for klubbene, der klubbene er og blir 

suverene med og få avholde utstillinger / jaktprøver. Raseringen sitter her med et B 

medlemskap, uten noen som helst innvirkning av noe som helst slag. Det er bare forbundet 

som har fordeler av dette opp mot økt medlemsantall opp mot kennelklubb. Jeg tror 

medlemsantallet kommer til å synke i raseringen med dette medlemskapet i forbundet, som vil 

være et B medlemskap i forhold til at klubbene alltid vil være suverene. Hører ute i miljøet 

blant andre FFN medlemmer at de også mener det ikke var lurt og gå i med medlemskap i 

forbundet. Håper dere tar opp dette som en sak og evaluerer om FFN burde være 

medlem eller ikke. Hvor mange medlemmer har FFN i dag til eks. Har det sunket etter dere 

gikk inn i forbundet? 

Styrets redegjørelse: 

FFN ble opptatt som medlem av NHKF fra og med 18.08.2017. Det vil si at NHKF/NKK for 

første gang krevde inn medlemskontingenten for oss fra og med 01.01.2018.  

Frem til denne dato hadde vi hatt en stabil antall medlemmer rundt 500, den 31.12.2017 hadde 

vi 497 betalende medlemmer. 

Hva har skjedd etter at vi ble innmeldt i NHKF.  

Den 31.12.2018 hadde vi fått redusert vårt medlemstall til 454 betalende medlemmer og i 

skrivende stund har vi kun 331 betalende medlemmer. 

Det har vært store utfordring med innkreving av medlemsavgiften via NKK, feil er gjort fra 

styret sin side, men er nå rettet opp. Systemet med innkreving har og er tungrodd og det har 

vært vanskelig å verve medlemmer på direkten, slik som tidligere. Innmelding og innkreving 

skjer via nett. 

I stedet for at innkrevingen via NKK skulle gi oss besparelser i arbeid, har det medført veldig 

mye mer arbeid for medlemsansvarlig. De som ønsket og som kun var medlemmer av FFN 

falt ut av systemet og måtte legges inn på nytt. 

Medlemskontingenten for de som ønsker kun å være medlem av FFN er kr.350,-, dette beløp 

går i sin helhet til FFN. 



 

 

Dersom en skal være medlem i NHKF, må en også være medlem av en klubb (400), NKK 

(220), og FFN (350), medlemskontingenten blir da på kr.970,-, hvorav kr.350 går direkte til 

FFN. 

Kostnaden med å kreve inn kontingenten har vi inntil videre blitt spart for, da NHKF/NKK til 

nå ikke har beregnet noe gebyr for innkreving.  For FFN var disse kostnadene i 2018 på kr. 

24005,-, Dette har medførte at FFN har fått en mer inntekt på medlems kontingenten for 2018 

i forhold til 2017 på kr. 15361,39. 

Styret oppdaget tidlig i 2019 at vi ville få et redusert medlemstall, men at det skulle skje så 

dramatisk som vi ser nå hadde vel ingen ventet. Vi har i vårt fremlagte budsjett, lagt inn kr. 

130.000,- som inntekter fra medlemskontingenten.   

Dersom medlemstallet for 2019 ikke økes vesentlig i forhold til dagens situasjon vil 

inntektene fra medlemskontingenten for 2019 bli på ca kr.116.000,-, som vil bli en reduksjon 

på kr.14.000,- i forhold til fremlagte budsjett. Dette vil si at dersom budsjett blir vedtatt vil vi 

i 2019 få et underskudd på kr. 15.000,-. Dette er dramatisk. 

Det kan være flere årsaker til reduksjon av medlemstallet og kan være sammensatt av flere 

forhold. Kostnadene med å være medlem i FFN/NHKF/NKK har blitt veldig dyrt i forhold til 

tidligere ved bare å være medlem i FFN. Det har blitt vanskeligere og mer tungrodd å melde 

seg inn i FFN, lite spontane innmelding. Det har blitt en meget stor organisasjon som vi er 

blitt medlem av og som mange kanskje ikke føler noen tilhørighet til. Styret hadde også en 

disiplinær sak som vi måtte og har behandlet i henhold til overordnet regelverk i NHKF/NKK. 

Styret behandling skapet også noe splid i FFN, som kan ha resultert i at tidligere medlemmer 

ikke ønsker å være medlem. 

Vi har også fått beskjed fra valgkomiteen at det i år aldri har opplevd så mange nei til å bekle 

verv i FFN. Det synes som om engasjementet for raseringen ikke finnes på samme måte som 

tidligere.   

Fordelene med at vi har blitt med i NHKF er at vi har full stemmerett og forslagrett til RS på 

samme måte som klubbene, men vi har ingen anledning til å arrangere prøver eller 

utstillinger. Vi sparer ca.kr.25.000,- i året på kontingent innkreving. Det er ingen endringer 

med hensyn til at avlsrådet for FNN skal velges av NHKF og ligge under NHKF, men vi har 

som tidligere forslagsrett på kandidater til dette avlsråd. 

Konklusjon og fremtiden for FFN 

Styret evaluering av vårt medlemskap er at ulempene til nå med å være medlem av NHKF er 

større enn fordelene. 

Ulempene er hovedsakelig medlemsreduksjon og mer arbeidet med innkreving av 

medlemskontingenten. Videre at vi fremdeles må stå med lua i handa i forbindelse med 

arrangement som Norkilpa, avlsarbeid og et mer omfattende og komplisert regelverk. Vi er 

med andre ord ikke herre i eget huset. Etter styrets mening vil raseringen FFN bli oppslukt av 

NHKF i løpet av forholdsvis kort tid dersom ikke noe gjøre.  



 

 

Fra starten av ble alle rase ringer startet på det grunnlaget at de skulle være uavhengig rase 

ringer som skulle jobbe for rasens beste, og ringen skulle skape godt samarbeid med Finske-

og Svenskefinskstøver foreningen. 

FFN er ikke nå en uavhengig rasering, da en har synkende medlemstall og vanskeligheter med 

å bekle verv vil en på sikt få problemer med å drifte klubben slik det var tenkt.  

Hvordan ønsker vi at FFN skal være, en rasering slik det var tenkt eller en fullverdig 

klubb/rasering i NHK 

Styret mener at det er mulig å greie å skape nytt engasjement for FFN, selv om en forblir 

medlem NHKF. 

En tror imidlertid at dette vil ta lang tid og styret er usikker på om vi har tid til å vente på at 

ting skjer i NHKF. 

Dersom vi fremdeles skal være medlem av NHKF, forutsetter dette at FFN blir et fullverdig 

medlem av NHKF med lik medlemsstatus som klubbene. Det vil si at vi selv kan arrangere 

prøver, utstillinger og at avlsansvar for finskstøveren blir overført fra NHKF til FFN. 

Styret mener at dersom vi ønsker å gå tilbake til opprinnelse og følge intensjonen og formålet 

med etableringen av FFN, få tilbake medlemmene og å skape nytt og større engasjement for 

finskstøver rasen må vi melde oss ut av NHKF/NKK.   

Konsekvensene for FFN ved å melde seg ut er at en mister stemmeretten og forslagsrett til 

NHKF sitt RS og at vi selv må bekoste og administrere innkreving av medlemskontingenten. 

Vi vil også kunne miste våre påvirkings muligheter for å få raseringen til et fullverdig medlem 

av NHKF, dersom det er det vi ønsker. En vil anta at dersom NHKF på sikt gir de andre 

raseringene fullverdig medlemskap vil også FFN få tilbud om dette. 

Ved utmeldelse bør vi ha mye større muligheter til å få tilbake de av våre tidligere 

medlemmer som kun ønsket medlemskap i FFN fordi at de kun er interessert i informasjon 

om finskstøverrasen og dens utvikling. 

Styrets forslag til vedtak: 

Styret mener det er for tidlig å melde seg ut nå, men vil ta saken opp igjen på årsmøte i 

2020. 

 

 
 



 

 

 
 
Sak 12 

FFNs styre sin aktivitetsplan for 2019. 
 

Styret i FFN sin hovedoppgave er å lede foreningen i samsvar med foreningens 

formålsparagraf mellom årsmøtene, og å gjennomføre det som årsmøtet vedtar.  

 

FFN skal ha stand på De Nordiske Jakt- og Fiskedagene på Elverum i august 

2019. 

 

Høsten 2019 arrangeres Rasemesterskapet for Finskstøver med Buskerud HHK 

som teknisk arrangør. FFN skal bistå klubben og bidra til et vellykket 

arrangement. 

 

FFN tar sikte på å arrangere neste års FFN-treff, Årsmøte og utstilling i 

samarbeid med Sørlandets HHK på Hamresanden helgen 1. – 3. mai 2020 

 

Det arbeides med å få opp en ny reve gruppe i FFN 

 

FFN skal ha fokus på rekruttering og promotering av Finsk Støver. 

 

Det skal jobbes med å få på plass nye sponsorer i et langsiktig perspektiv. 

 

Det skal i den kommende perioden utgis 2 medlemsblad.  

 

Styret i FFN skal fortsette samarbeidet med Avlsrådet for Finskstøver,  Svenska 

Finskstövarföreningen, Finska Stövarklubben og Norske Harehundklubbers 

Forbund. 

 

 

 

Mvh 

Styret FFN 


