
 

 

 

 

Styremøte i Finskstøverforeningen Norge 
Nebbenes, den 11. juni 2019 kl 18:30 

Tilstede: Geir Helge Espeseth, Egil Hanseseter, Knut Kjeverud, Trond 

Ivar Moen og Tom Espen Trangsrud. Per Gran og Frank Ove Lia 

hadde meldt forfall. I tillegg møtte Geir Bakkestuen fra Avlsrådet. 

Saksliste: 

1. Konstituering av styret 
Siden ikke nestformann ble valgt på årsmøte ble Egil Hanseseter valgt av styret til 
nestformann for 2 år. 
 

2. Referat fra styremøtene.  
Fremlagte styrereferatene fra 30.4 og 25.5 ble gjennomgått og godkjent. 
 

3. Økonomi.  
Det er pr. 1.6.19 kr 229.425,05 på konto. 
Videre ble regnskap og bilag så langt i året overlevert til ny kasserer, Knut Kjeverud. Han fikk 
likeledes tilgang til NKK sitt medlemssystem. Sekretæren fortsetter med å ha ansvar for 
vedlikehold og oppfølging av kontingentsystemet. Ny kassers tilgang til banken jobbes det 
med å få på plass. Ansvarlig: Trond Ivar 
 

4. Medlemsstatus 
Innbetalt medlemskontingent pr. 1.6.19 er 394 stk kr. 136.500,-. Ikke betalt 
medlemskontingent pr. 1.6.19 er 36 stk kr. 12.600,- 
 

5. Evaluering av årsmøtet 2019.  
a) Tilskudd til avlsrådet. Når og hvor mye betaler vi? 

Vedtatt budsjett på kr. 30.000,- overføres umiddelbart til avlsrådet. 
 

b) Evaluering av medlemskapet i NHKF. Når tar vi denne sak opp igjen i styret? 
Det ble ikke direkte konkludert med hva det nye styret gjør videre med denne sak. Men 
styret ser med bekymring på at medlemstallet er gått vesentlig ned etter at en ble lagt 
inn under NHKF. Og dette vil det nå bli tatt fatt i.  

 
6. Årets aktivitetsplan.  

Styret drøftet hvordan og når en igangsetter de enkelte aktiviteter. Likeledes hvem som har 
ansvar i styret for de enkelte aktiviteter. Se vedlagte oversikt. 
 
 



7. Nordiske Jakt-Fiskedager Elverum 
Geir Helge tar ansvar for gjennomføringen. I tillegg stiller Tom Espen og Egil. Geir Helge spør 
Anette Fossheim om hun også kan stille. Det er bestilt hytte og plass til telt allerede. FFN 
rigger til telt fredag kveld og bemanner plassen fra fredag kveld til søndag.  
Foruten det tradisjonelle lotteri må det i år fokuseres på medlemsverving. Her kan en 
benytte gammel profilmateriell som kan deles ut til de som melder seg inn som medlem. 
Egen folder og registreringsskjema vil bli utarbeidet, ansvarlig Trond Ivar 
 

8. Nordisk rasemesterskap for Finskstøvere.  
Dette blir årets største arrangement for ringen. Det er Buskerud Harehundklubb som er 

teknisk arrangør med hovedkvarter på Krøderen Kro og Motell helgen 30/11 til 1/12. Knut 

tok på seg hovedansvaret fra FFN for å igangsette prosessen med å få ut innbydelser o.l. Det 

er foreslått at vi lager en komite med medlemmer fra BHK + FFN i august slik at vi får satt 

ned en avtale sammen om prøven. FFN har avsatt kr 30.000,- i årets budsjett for å dekke 

eventuelle underskudd. Det foreligger en del materiell fra tidligere arrangement. Noe som 

kan være til stor hjelp. 

FFN har håp om at dette skal bli et vellykket arrangement som vil bli husket. 

9. Status rundt søknad om mva. refusjon. 
Det ble informert om fra Trond Ivar at årets søknad om momsrefusjon var sendt inn til NKK. 
 

10. Ledermøte i NHKF 17. august.  
Geir Helge stiller fra FFN. Vi har ingen direkte saker å melde inn. 
Trond Ivar sender påmelding. 

 
11. Mottatt gavepremie fra Østfold HHK.  

Styret vedtok å dele denne ut til beste finskstøver på høstens damekamp som Norsk  
HHK skal arrangere. Tom Espen fikk gavepremien med. 
  

12. Fastsettelse av neste styremøte.  
Neste styremøte blir onsdag 14 august kl 18:30 i Drammens regionen. 
 

13. Eventuelt. 
a) Orientering fra Avlsrådet. 

Geir ønsket at det i fremtidige styremøter blir satt opp en egen sak rundt orientering fra 

avlsrådet tidlig i sakslisten. Dette vil bli gjort. 

b) Fastsettelse av saksliste 

Det var ønske om at det i god tid før hvert styremøte blir sendt ut forslag til saksliste 

med spørsmål om styremedlemmene har andre saker som ønskes tatt opp. 

c) Ny pokal til SFF. 

Det ble vedtatt at det settes opp en ny pokal til SSF. Trond Ivar ordner med dette. 

 

Trond Ivar Moen 

Referent 


