
 

 

 

 

Styremøte i Finskstøverforeningen Norge 
På telefon, den 21. april 2020 kl 19:00 

Tilstede: Geir Helge Espeseth, Knut Kjeverud, Trond Ivar Moen, 

Tom Espen Trangsrud, Per Gran og Egil Hanseseter. Ved tekniske 

problemer fikk vi ikke koblet opp Geir Bakkestuen. 
 

Saksliste: 

1. Godkjenning av referat fra siste styremøte den 19.3.20 
Fremlagte styrereferat ble godkjent.  
 

2. Informasjon til/fra Avlsrådet. 
Kort informasjon fra Geir før styremøte. 

• Nåværende avlsråd fortsetter et år inntil nytt RS holdes i 2021. 

• Avlsrådet jobber videre med tappeprosjektet. 

• Avlsrådet ønsker fortsatt et godt samarbeid med FFN. 
 

3. Økonomi. 
Det er pr. dato kr 251 128,56 på FFN sine konti. 
 

4. Referat fra styremøte i NHKF den 13. mars 2020. 
Utsendt referat fra nevnte møte ble gjennomgått av Geir Helge og kommentert. 

 
5. Årsberetning og regnskap 2019 og budsjett for 2020 fra NHKF. 

NHKF sin årsberetning, regnskap og budsjett ble tatt til etterretning. 
 

6. Gjennomgang, innstilling og utsendelse av diplomer til Heder og Ære. 
Utsendte innstilling ble gjennomgått og vedtatt. Det bestilles nå 2 stk klokker og nødvendige 
diplomer samt følgebrev blir produsert og sendt ut. Ansvarlig: Trond Ivar. 
Hjemmesidens oppbygging og informasjon rundt Heder & ære ble drøftet. Styret ser behov 
for å gjennomgå dens oppbygging. Ansvarlig: Knut 
 

7. Informasjon og utdeling av CH diplomer. 
Det er oppdaget at det ikke er lagt ut noen form for informasjon rundt muligheten om å be 
om å få utdelt CH diplom fra FFN. Det utarbeides informasjon som kan legges ut med frist for 
innmelding innen 20. mai. 
 

 



8. Status rundt ny revegruppe. 
Det har vært kontakt med enkelte medlemmer i Finskstøvermiljøet om å få opp en aktiv 
Revegruppe. Men det har ikke lykkes å skaffe til veie medlemmer som kan ta ansvar for 
aktiviteter etc. Av den grunn legges dette på is inntil videre. 
 

9. Nordisk Jakt- og Fiskedager på Elverum. 
Med bakgrunn i koronapandemien og de økonomiske konsekvensene det medfører, har 
Nordisk Kennel Union besluttet at alle nordiske mesterskap i 2020 avlyses. Så av den grunn 
tror ikke styre det vil bli avholdt den årlige Nordiske Jakt- og Fiskedager på Elverum i august 
og FFN søker ikke om plass og hytte i år. 

 
10. Neste styremøte. 

Det avholdes et nytt styremøte 11. august. Sted vil bli nærmere avklart, 
 

11. Eventuelt 

• RM 2020 avlyst, hva nå? 
RM 2020 i Norge var egentlig et utsatt RM 2019 i Norge. Neste RM skal da etter 
planen være i 2021. Styre foreslår for de andre landene at Norge tar RM i 2021. 
Arrangørklubb må i tilfelle avklares. Ansvarlig: Knut 
Norge sitt uttak blir i Norkilpa som Aust Agder skal gjennomføre i januar 2021. 
Dersom vår innstilling blir løsningen må det legges ut informasjon på FFN sin 
hjemmeside og FB 
 

• Signert regnskap og årsberetning 
På grunn av at vi ikke i år har fått avholdt årsmøte må både regnskap og 
årsberetning undertegnes av alle i styre. Trond Ivar sender ut postalt.  
 

• Klubbens Hjemmeside. 
Styret ser behov for å foreta en gjennomgang av klubbens hjemmeside med hensyn 
til innhold og hvordan den skal løpende oppdateres. Ansvarlig: Knut, Stener og 
Benjamin. 
 

• Medlemskontingent til førstegangskjøpere av Finskstøver. Det kom opp forslag om å 
gi gratis medlemskap til alle førstegangskjøpere av en finskstøver. Knut utarbeider 
forslag. 

 
 
 
Trond Ivar Moen 

Referent 


