
 

 

 

 

Styremøte i Finskstøverforeningen Norge 
På telefon, den 20. april 2021 kl 19:00 

Tilstede: Egil Hanseseter, Knut Kjeverud, Tom Espen Trangsrud, Per 

Gran og Trond Ivar Moen. 

Referat: 

 

1. Formannen tregt seg med øyeblikkelig virkning.  
Egil ble konstituering som ny leder frem til årsmøte. 
 

2. Godkjenning av referat fra siste styremøte den 9.2.2021. 
Fremlagt referat fra 9.2.2021 ble godkjent. 

 

3. Økonomi 

Saldo på alle ringens konti pr. dags dato er Kr. 315.920, - 

 

4. Kasserer og redaktør ønsker ikke gjenvalg. 
Valgkomiteen jobber med å finne en ny kasserer.  
Det er viktig at Redaksjonskomite består av 2 personer. Dette for at når en ønsker avløsning 
har FFN to utlærte redaktører som kan alt rundt produksjon av bladet Finskstøver’n. Dette 
for å hindre at neste nummer av bladet ikke kommer ut. Det vil likeledes være viktig at en 
har et sammensatt team som både kan jobbe med det redaksjonelle og det datatekniske 
produksjon. Styret spør med dette om Stener Ruud kan komme opp med forslag til en som 
kan erstatte Knut. 
 

5. Status fra valgkomiteen 
Pr. dato har ikke valgkomiteen funnet nye person som kan gå inn som leder eller kasserer. 
Frist for utsendelse av sakspapirene er 8. mai, og her skal valgkomiteens innstilling følge 
med. 
 

6. Status rundt prosessen med å gjennomføre årets årsmøte. 
Ingen forslag til saker er kommet inn innen tidsfristen som var 17. april. Slik at da legges 
følgende papirer ut den 8. mai. 

• Styrets årsberetning for 2020 

• Regnskap m/revisjonsberetning for 2020 

• Budsjett 2021 

• Valgkomiteens innstilling. 



7. Forslag til kandidater til medlemmer av avlsrådet for FFN 
Styre vil foreslå følgende: 

• Olav Unnestad, medlem 

• Per Gran, medlem 

• Andreas Lie; vara 
FFN sin innstilling oversendes til Tom Wenger. 
 

8. Leder- og RS-møte i NHKF. 
FFN har ingen saker til årets RS-møte. 
FFN vil foreslå nye medlemmer til FFN sitt Avlsråd, se sak 7. 
Fristen for påmelding er 20. juni. Det avklares nærmere etter FFN sitt årsmøte. 
 

9. Situasjonen i NKK og status rundt de midler som FFN har bevilget som lån til NKK. 
FFN oversender en henvendelse til NHKF om hvor saken rundt disse midler nå står. 
 

10. Kandidater til Månedens hund. 
Det har vært en utfordring for Benjamin å få inn forslag på kandidater til Månedens hund. 
Tom Espen og Egil vil nå ta tak i denne sak og skaffe flere kandidater som kan tenke seg å 
presentere sin hund som Månedens hund. 
 

11. Neste møte. 
Neste møte avholdes 25. mai kl 19.00 på telefon. 
 

12. Eventuelt. 
Ingen saker 

 

Trond Ivar Moen 

Referent 


