
 

 

 

 

Styremøte i Finskstøverforeningen Norge 
Nebbenes, den 29.oktober 2019 kl 18:30 

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

Espen Trangsrud og Per Gran. Trond Ivar Moen var med på telefon. 

Frank Ove Lia hadde meldt forfall. I tillegg møtte Geir Bakkestuen 

fra Avlsrådet. 

Saksliste: 

1. Godkjenning av referat fra siste styremøte den 14.8.2019 
Fremlagte styrereferat fra 14.8.19 ble lest opp og godkjent. 
 

2. Informasjon til/fra Avlsrådet 
Geir Bakkestuen refererte til status rundt sædprosjektet. Det er ikke kommet inn noen 
henvendelser fra noen hannhundeiere. Avlsrådet skal nå ha møte hvor det vil bli diskutert 
aktuelle hanhunder som bør tappes. Nærmere informasjon vil bli lagt ut på FFN sin 
hjemmeside. 
 

3. Økonomi 
Det er pr. dato kr 171 223,17 på FFN sine konti. 
 

4. Referat fra styremøte i NHKF den 16. august 2019. 
Utsendt referat fra nevnte møte ble gjennomgått og kommentert. 

 
5. Status rundt antall medlemmer og innbetalt kontingent  

• Betalte kontingenter gjennom NKK 408 stk – kr. 141.225,- 

• Ubetalt kontingenter gjennom NKK 30 stk – kr. 10.150,- 

• Innbetalt (kr 150,-) kontingent 11 stk – kr. 1.650,- 

• Totalt betalte medlemmer 419 medlemmer – kr. 142.875,- 
 

6. Status rundt årets aktivitetsplan  
Gjeldende aktivitetsplan ble gjennomgått. Endringer fra forrige styremøte: 

• Knut jobber med å få opp en ny ren revegruppe. Geir Helge tar igjen kontakt med 
Robin Hansen for å få slettet FFN sin logo på FB sin side for «Rovviltjakt Med 
Finskstøver Norge» 

• Trond Ivar utarbeider forslag til innhold i informasjonsskriv som sendes ut til alle 
hundeeiere som er i kontakt med Avlsrådet om parring. Målet er å få alle nye 
valpekjøpere til å bli medlem av FFN. Avlsrådet tar ansvar å få sendt dette ut til 
aktuelle tispeeiere. 



 
7. Norkilpa 2020. Aust Agder Harehundklubb har sagt seg villig til å ta dette arr.  

Mottatt avtale utarbeidet av Aust Agder HHK ble gjennomgått. Maks antall hunder skal være 
15 hunder og prøven søkes om avholt 16 – 17/1 – 2021. Geir Helge undertegner endelig 
avtale med Aust Agder Harehundklubb. 

 
8. Status på de Nordisk rasemesterskap for Finskstøvere. 

Knut orienterte om status rundt fremdriften. Nødvendig dekken, premier og profilmateriell 

er bestilt. Diplomer utarbeides på forhånd. 

De norske jaktprøveregler skal benyttes og disse oversendes de enkelte hundeeiere fra 

Sverige og Finland.  

Ellers er alt i rute. 

 

9. Profilmateriell. Hva er status og bør vi gå til innkjøp av mer.  
Gjennomgang av siste status fra David ble gjennomgått. FFN sitter fortsatt med for mange 
artikler.  
Det var enighet om å kutte ned på antall artikler. Slik at noen av artiklene går ut. Ellers ble vi 

enige om at de produktene vi skulle beholde gjør vi innkjøp en del størrelser slik at vi har alle 

størrelser.  

10. Fastsettelse av neste styremøte. 
Det kalles inn til et telefonmøte i januar/februar 2020. 

 
11. Eventuelt. 

Månedens hund. 

Benjamin sliter med å få nye kandidater hver måned. Geir Helge kontakter han med aktuelle 

kandidater. 

Trond Ivar har under utarbeidelse en samlet oversikt over tidlige presenterte hunder. Dette 
vil bli lagt ut på FFN sin hjemmeside. 
 

Trond Ivar Moen 

Referent 


