
 

 

 

 

Styremøte i Finskstøverforeningen Norge 
Sandefjord Motorhotell, 30. april 2019 kl 19:00 

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

Trond Ivar Moen, Tom Espen Tangsrud og varamann Per Grahn. 

 

Saksliste: 

 

 

1. Godkjenning av referat fra siste styremøte den 29.1.20109 og 23.4.2019. 
Fremlagte referater ble gjennomgått og godkjent. 

 

2. Økonomi 

Det er pr. 30.4.19 kr 216.677,65 på konto. 

 

3. Referat fra RS-møte 2019 

Det ble gitt en kortfattet orientering om saker som var oppe og resultatet av disse. 

 

4. Evaluering av innmeldelsen I NHKF. 

Vårt medlem Knut Kjeverud har i mail av 12.2.19 bedt styre om å evaluere FFN sitt medlemskap i 

NHKF.  

Kåre har utarbeidet en betraktning rundt nevnte sak som ble forelagt styre. Styrets fattet følgende 

vedtak som sammen med betraktningen legges frem for årets årsmøte: 

Styret mener det er for tidlig å melde seg ut nå, men vil ta saken opp igjen på årsmøte i 2020 

 

5. Tilskudd til avlsrådet for FFN i NHKF. 

Utarbeidet orientering rundt hvordan tidligere vedtak er fattet og hvordan avlsrådet fungerer etter 

styrets sin oppfatning og ønske ble følgende vedtatt lagt frem for årsmøte: 

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 

 

6. Ny pokal til SSF 
Sekretær konfererer med Stener Ruud om hva som har vært praksis tidligere. Med dette som 
utgangspunkt blir det fattet et vedtak. 
 
7. Beholdningsoversikt. Hva har vi og hvor er det? 
Det har vist seg at FFN ikke har noen samlet oversikt over hva en har av utstyr, materiell o.l. 
Sekretær har utarbeidet en versjon 1 sammen med Stener Ruud. Styret er enige om at vi må få opp 
en total oversikt over det vi eier og hvor det til enhver tid er. Trond Ivar jobber videre med dette. 
 
8. Referat fra styremøter i NHKF, 8. og 9. mars 2019 
Nevnte referat ble gjennomgått. 
 
9. NKK sin sluttrapport HD 
En viktig rapport som en nok bør gå dypere inn i. 
 
10. Reve pokalen 
Sekretær avstemmer med Stener Ruud hvordan dette gjøres med hensyn til utdeling på årsmøte. 
 
11. Årets hund under 36 mnd. 
Sekretær avstemmer med Stener Ruud hvordan dette gjøres med hensyn til utdeling på årsmøte. 
 
12. Årets hund over 36 mnd. 
Sekretær avstemmer med Stener Ruud hvordan dette gjøres med hensyn til utdeling på årsmøte. 
 
13. Forslag fra valgkomiteen. 
Valgt valgkomite har slitt med å få nye kandidater til styre men forslag vil bli lagt ut på FFN sin 
hjemmeside så fort valgkomiteen er ferdig. 
 
14. Norkilpa arrangement for 2019 for Norden. Buskerud Harehundklubb er teknisk arrangør. 
Styret er enige i at det er viktig at vi kommer inn i prosessen så tidlig som mulig. Kontrakt mellom 
Buskerud HHK og FFN må utarbeides for å dekke de ansvarsmessige og kostnadsmessige sider. Kåre 
utarbeider en oversikt over kjente problemstillinger. 
Det nye styre må avholde et felles møte med Buskerud HHK straks etter årsmøte. 
 
15. Redaktører for Finskstøveren, henvendelse til Knut og Stener om de kan og vil fortsette. 
Henvendelse er sent og begge våre redaktører fortsetter. Det kan likeledes nevne at Benjamin 
fortsetter som webredaktør og David som ansvarlig for alt profileringsmateriell. 
 
16. Forberedelser til årsmøtet i mai 2019. 
Dokumenter og ansvarsdeling ble gjennomgått. 
 
17. Fastsettelse av neste styremøte. 
Nytt styremøte avholdes I forkant av årsmøte kl 10:30. 

 
18. Eventuelt. 
Ingen saker 

 


