
 

Referat Årsmøte i Finskstøverforeningen Norge  
 

Møtet ble avholdt den 25. Mai 2019 kl. 12.00 på Høytorp Fort i Mysen 
Det var 37 stemmeberettigede tilstede. 

1. Åpning. 
Leder Kåre Usterud åpnet møtet og avholdt ett minutts stillhet for de av våre medlemmer 
som har gått bort det siste året. 

2. Godkjenning av møteinnkalling. 
Møteinnkallingen ble godkjent. 

3. Godkjenning av dagsorden. 
Dagsorden ble godkjent. 

4. Valg av møteleder. 
Stener Ruud ble valgt som møteleder. 

5. Valg av referent, 2 personer til å underskrive protokollen og 3 personer til tellekorps. 
Trond Ivar Moen ble valgt som referent. Atle Moen og Knut Albert Songe ble valgt til å 
underskrive protokollen. Geir Helge Espeseth, Tom Espen Trangsrud og Egil Hanseseter ble 
valgt til tellekorps. 

6. Styrets årsberetning for 2018. 
Styrets årsberetning for 2018 ble gjennomgått punkt for punkt av Kåre Usterud. 
Årsberetningen ble godkjent. 
 
7. Regnskap for 2018. 
Trond Ivar Moen gikk gjennom regnskapet for 2018. Sjur Danielsen tok opp brevet fra NHKF, 
som var lagt ut sammen med årsmøtepapirene. Her ble styret pålagt å rette regnskapet for 
2018 med hensyn til kr. 10.000,- som var blitt tilbakeholdt i forhold til den årlige støtte til 
avlsrådet. 
Regnskapet ble godkjent uten denne anmerkning. 

8. Budsjett for 2019. 
Når budsjettet skulle tas opp til drøftelse ble det av Sjur Danielsen tatt opp at ikke betalt 
støtte til Avlsrådet for 2018, kr. 10.000,-, og ingen avkortning i forhold til 2018 budsjettet 
måtte settes opp i budsjettet. Budsjettet ble enstemmig korrigert med dette forslag. Årets 
budsjett ble etter dette saldert med et underskudd på kr. 35.000,-.  
Enstemmig vedtatt med nevnte forslag. 



9. Fastsettelse av medlemskontingent for 2020. 
Styret foreslår at kontingenten på kr. 350.- forblir uendret i 2020. 
Forslaget vedtatt. 

10. Innkomne forslag 
10.a Tilskudd til avlsrådet for finskstøver i NHKF. 
Styret hadde fremmet 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. 

Under drøftelsene ble punkt 2 endret til å lyde:  

       2.  Et av avlsråds medlemmene oppfordres til å møte på styremøtene i FFN for å     
 informere og videreutvikle avlsrådets arbeid sammen med styre i FFN. 

Med dette som utgangspunkt ble styrets forslag med de endringer som ble gjort i punkt 2 tatt opp 
og stemt over. 

• 25 stemte for styrets forslag med de endringer som ble gjort i punkt 2. 

• 7 stemte for ikke å vedta noe i denne sak. 
 

10.b Evaluering av medlemskapet i NHKF. 
Styret hadde fremmet følgende forslag om å igangsette en evakuering av medlemskapet i NHKF. 
 

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

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

11. Valg 
Møteleder gjennomgikk valgkomiteens forslag. Følgende ble valgt: 

Leder:             Geir Helge Espeseth           Valgt for 2 år 
Sekretær:      Trond Ivar Moen   Ikke på valg 
Kasserer:     Knut Kjeverud               Ny for 1 år 
Styremedlem:    Egil Hanseseter              Gjenvalg for 2 år   
Styremedlem:  Tom Espen Trangsrud        Ny for 2 år 
1. Vara:    Per Grahn    Ny for 1 år 



2. Vara:               Frank Ove Lia    Ny for 1 år 
 

Revisor :  Arne Gunnar Tollhaugen  Ikke på valg 

Vararevisor:  Elvar Aune    Gjenvalg for 1 år 

 

Valgkomite : 
Leder:   Sverre Rinden    Ikke på valg   1 år igjen   
Medlem:  Stener Ruud      Ikke på valg   2 år igjen   
Medlem:  Terje Ouff    Ny for 3 år 
Varamedlem:  Tommy Aune             Gjenvalg for 1 år 
 
12. Neste års aktiviteter. 
Trond Ivar Moen gjennomgikk foreslått aktivitetsplanen for 2019.  
 Aktivitetsplanen godkjent. 

 
Kåre Usterud takker for seg som leder i FFN og ga klubba over til Geir Helge Espeseth som ny 
leder. Kåre ble takket for sitt arbeid og overrakt blomster 

Årsmøtet slutt. 

Trond Ivar Moen 
Referent 

 

Godkjent protokoll. 

 

Knut Albert Songe      Atle Moen 


