
 
 
 

 

Styremøte i Finskstøverforeningen Norge 
Nebbenes Kro, den 15. juni kl 18:30 

Til stede: Egil Hanseseter, Knut Kjeverud, Dag Rune Løvberg og Trond 
Ivar Moen.  
Med på telefon: Mats-Erik Pettersen. 
Meldt forfall: Tom Espen Trangsrud og Per Grahn. 

 
Referat: 

1 – 2021/22 Referat fra styremøte 20.4.21. 
Referat fra styremøte den 20.4.21 ble fremlagt og godkjent. 
 
2 – 2021/22 Konstituering av styre og kasserer. 
Styre ble konstituert med Knut som kasserer frem til oktober 2021 og Trond Ivar fra oktober 
2021 og frem til årsmøte i 2022. 
 
3 – 2021/22 Økonomi. 
Saldo på alle ringens konti pr. dags dato er Kr. 327 179,73. 
 
4 – 2021/22 FFN`s styre sin aktivitetsplan for 2021. 
Hovedoppgave for styre er å lede foreningen i samsvar med foreningens formålsparagraf 
mellom årsmøtene, og å gjennomføre det som årsmøtet vedtar. 
Siden det i 2021 ikke kunne avholdes et ordinært årsmøte ble det ikke fremlagt noen 
aktivitetsplan for dette år på det digitale årsmøte. Styret ser det derimot viktig at en har en 
arbeidsplan å jobbe etter. Av den grunn brukte det nye styre mye tid på å drøfte hva en 
måtte prioritere, av eksisterende og nye tiltak, i året vi nå er inne i. Styre ønsker å øke 
medlemstallet, holde bedre kontakt med medlemmene gjennom bruk av FFN sin 
Hjemmeside/FB og bladet Finskstøver`n og gi mer av den opparbeidet kapital tilbake til 
medlemmene gjennom premiering og annet. 
Denne aktivitetsplan vil nå bli ferdigstilt og lagt ut på Hjemmesiden og FB. 
 
5 – 2021/22 Avtale med Marianne og Stener om å utvikle Finskstøver`n og   Hjemmesiden 
som et enda bedre informasjonsmedium. 
Styre fastsatte å gi hver av redaktørene Marianne Mørch Grahn og Stener Ruud en årlig 
godtgjørelse på kr. 5.000, - hver. 
Marianne Mørch Grahn er likeledes engasjert som Webmaster med en årlig godtgjørelse på 
kr. 10.000, -. 



 
6 – 2021/22 Belønning av innsendt stoff til Finskstøver`n og Hjemmesiden. 
 
Styret ønsker større bidrag fra FFN sine medlemmer. Slik at styre fattet vedtak om 
følgende:   
 
Vi vil jobbe med å få medlemmene til og sende inn mer stoff til 
finskstøveren og hjemmesiden. Så vi oppfordrer alle til å sende inn jakthistorier, reportasjer, 
gode bidrag med ungdom, fortellinger om en hund du er stolt av, en spesiell jaktdag du aldri 
glemmer, Jaktskrøner eller matoppskrifter og masse bilder. 
Vi vil belønne alle bidrag på en side og mer, dere får tilsendt en 
t-skjorte og er med i den årlige trekningen der fem personer får gratis medlemskap neste år. 
Det jobbes også med å lage et opplegg med et medlems gavekort som utdeles til de som 
sender inn stoff til finskstøveren, dette blir et gavekort som man kan gi bort til 
familiemedlemmer eller venner som ikke er medlemmer pr i dag.  
Redaktørene lager et utarbeidet forslag på hvordan dette medlems gavekortet skal deles ut.  

7 – 2021/22 Medlemsverving. 
Medlemsverving er likeledes en viktig oppgave i det året vi nå er inne i. Styre vil igangsette 
en jobb med å få frem informasjon om medlemskap til alle landets finskstøvereiere og 
oppdrettere samt nye finskstøvereiere. 

8 – 2021/22 Finskstøver pokalen 2021. 
FFN har veldig god økonomi, så vi bør gi litt tilbake til medlemmene. Og med så fint som 
Norkilpa gikk i fjor kan vi kanskje lage en ny prøve etter litt spesielle uttaksregler hvor alle 
har mulighet til å bli tatt med. Her vil vi kunne gi betydelig premiering i form av gavekort og 
lignende. 
Forslaget vil nå bli nærmere utredet og fastsatt. Informasjon og invitasjon vil bli lagt ut på 
Hjemmesiden, FB og Finskstøvere`n. 

9 – 2021/22 Påmelding til Leder- og RS-møte i NHKF. 
Knut Kjeverud, Egil Hanseseter og Trond Ivar Moen vil representere FFN på høstene 
Ledermøte og RS-møte. 
 
10 – 2021/22 FFN sine verdier, hva har vi og hvor det er plassert. 
Styre vil foreta en registrering av FFN sine verdier, premier og utstyr.   

11 - 2021/22 Videre utvikling av struktur på FFN sin hjemmeside. 
Trond Ivar vil sammen med Marianne og Benjamin utvikle enda bedre strukturen på vår hjemmeside. 

12 – 2021/22 Møtestruktur fremover. 
Det legges opp til følgende styremøter fremover: 
Ca 17. august, ca 23. november, ca 18. januar, ca 22. mars og ca 10. mai. Noen av møtene vil bli 
avholdt som telefonmøter. 

13 – 2021/22 Eventuelt. 
 Avholdelse av kurs: 

Det ble opplyst at det er økonomi for klubben å avholde kurs for medlemmer. Dette vil det 
sees på videre. 



 

14 – 2021/22 Eventuelt. 
 Endringer i Brønnøysund og signaturer fra det nye styre. 

Sekretær igangsetter en jobb med å få endret dataene i Brønnøysund. Likeledes innhentes 
det signaturer fra de enkelte i styre. 
 

 
 
  

Referent 
Trond Ivar Moen 
Sekretær 


