
Styremøte i Finskstøverforeningen Norge 
På telefon, den 9. februar 2021 kl 19:00 

Tilstede: Geir Helge Espeseth, Knut Kjeverud, Tom Espen Trangsrud, 

Per Gran og Trond Ivar Moen. 

Referat: 

1. Godkjenning av referat fra siste styremøte den 8.1.2021.
Fremlagt referat fra 8.1.2021 ble godkjent.

2. Økonomi

Saldo på alle ringens konti pr. dags dato er Kr. 273 492,45.

3. Norkilpa.
Det var 18 påmeldte hunder, 2 hunder som ble trukket før arrangementet, to reserver
innsatt. 15 hunder til start.
Premiering:
5 X 1 ÅP og 1 X 2 ÅP og 2 X 3 ÅP.
Premiering til de 4 som kvalifiserte seg til RM. RM skal gå i Sverige hvis de nasjonale reglene
angående covid 19 tillater det. Premier og diplomer blir utsendt når årsmøte kommer til å gå
digitalt.

4. Status og videre prosess rundt Rasemesterskapet høsten 2021.
Svarmail fra SFF v/Christopher Wackfelt

Hej Geir 
Svenska kennelklubben har i dagsläget stoppat alla nationella mästerskap men vi 
håller koll på hur det utvecklas framöver. 

Vi får ha en diskussion framöver och är det så att restriktionerna släpper så kan vi 
givetvis försöka att ha mästerskapet i Sverige. 

Av dette kan en lese at Sverige er i samme situasjon som oss. 

5. Alternativ løsning til å avholde årets årsmøte.

Koronapandemien har truffet også FFN, og styre tror ikke en kan avholde den planlagte

samling i år sammen med Hedmark HHK.



Siden vi ikke kan samles i større grad har vi også valgt å gjennomføre årsmøte som en digital 

løsning. Det vil si at vi gjennomfører følgende: 

o Elektronisk årsmøte gjennomføres som en nødløsning i år og avsluttes som tidligere 
annonsert lørdag 23. mai.

o Innkalling og info på hvordan dette gjennomføres legges ut på hjemmesiden og FB 

senest 26. mars.

o Forslag eller saker som medlemmene ønskes behandlet må være FFN sin sekretær i 
hende på mail til ffnstyre@gmail.com innen 17. april.

o Telefonisk styremøte for gjennomgang av innkomne saker, 20. april.

o Sakspapirer med vedlegg legges ut på hjemmesiden og FB senest 8. mai
o Tilbakemeldinger rundt årsmøtesakene, som beskrevet i utsendt info, sendes FFN sin 

sekretær på mail til ffnstyre@gmail.com innen 23. mai kl 12:00.

o Styre innkalles telefonisk lørdag 23 mai etter kl 12:00 for å stadfeste at årsmøte er 
foretatt som et elektronisk møte og hvilke innspill som er kommet inn.

o Referat skrives 23. mai etter kl 12:00.

o Referat underskrives innen 5 dager.

6. Signert avtale med Avlsrådet.
Det er nå signert en avtale mellom FFN og Avlsrådet som omhandler fremtidig tapping av
sæd, bruk av sæd, administrasjon, avtaleforhold og økonomiske forpliktelser fremover.
Det vil videre bli utarbeidet nødvendige avtaler opp mot handhundeiere og aktuelle
tispeeiere som skal benytte lagret sæd.
Aktuelle midler som står på konto for dette prosjekt i Avlsrådet overføres til FFN. Avlsrådet
og Finskstøverforeningen Norge skal fortsatt arbeide sammen om å velge ut fremtidige
hannhunder og drive prosjektet videre. Det skal tas sikte på å gjennomføre to årlige
tappinger av til sammen inntil 6 hannhunder.
Knut Kjeverud er oppnevnt som koordinator for dette prosjekt i FFN sin regi.

7. Nytt styrermøte.
Nytt styremøte settes til 20. april.

Trond Ivar Moen 

Referent 

mailto:ffnstyre@gmail.com
mailto:ffnstyre@gmail.com

