
 
 
 

 

Styremøte i Finskstøverforeningen Norge 
Nebbenes Kro, den 7. desember kl 19:00 

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

 
Referat: 

FASTE SAKER: 
1 – 2021/22 Referat fra styremøte 31.8.21. 

7 – 2021/22 Medlemsverving 
Det vil bli igangsatt en vervekampanje i 2022 hvor vi tilbyr alle valpekjøpere som ikke 
er medlem av FFN å bli gratis medlem ut året. Dette gjøres i samarbeid med 
Avlsrådet. 
 
17 -2021/22 Premier til 2 stk damekamper og Vallhallprøven. 
Det ble ikke utdelt noen gavepremie på de avholdte damekamper. Dette grunnet i at 
det manglet finskstøvere på prøvene. På Vallhallprøven ble fatet delt ut , selv om det 
ble litt sent. 
 
18 – 2021/22 HD-status på Finskstøver. 
Det ble referert at de enkelte Avlsråd har vært samlet for å drøfte utfordringer 
fremover. Her ble også HD-kravet til Finskstøver tatt opp. Dette følges videre opp av 
FFN sitt Avlsråd. 
 

Utover dette ble referat fra styremøte fremlagt og godkjent. 

 
3 – 2021/22 Økonomi. 
Saldo på alle ringens konti pr 1.12.21 er Kr. 245 996,75. 
Det fremgår ikke at vårt lån til NKK er utløst, men står fortsatt på konto i NHKF. FFN vil av 
den grunn be om at lånet blir tilbakebetalt til FFN. 
 
4 – 2021/22 Aktivitetsplan. 
Løpende aktivitetsplan ble gjennomgått, kommentert og ajourført. 
 
 
 



 

OPPFØLGINGSSAKER: 
8 – 2021/22 Finskstøverpokalen 
Prosess og fremdrift ble gjennomgått. Det meste er i rute og mer informasjon vil bli lagt ut 
på FFN sin hjemmeside. Det er anskaffet betydelig med premier og Tracker sponser oss med 
en ekstra Tracker som vil bli delt ut. Vi vil på denne prøve tilgodese de som stiller opp som 
dommere og vil ta loddtrekning blant disse som vil få en egen tracker til odel og eie. 
Likeledes stiller Tracker med 15 stk som skal brukes på hundene under prøven. 
 
15 – Årsmøte og Treff 
Årsmøte 21. mai på Morokulen er i rute. Mer info om booking av hytte og annet vil bli lagt ut 
på vår hjemmeside rett over nyttår. 
 
16 – 2021/22 «Stormøte». 
Styre er enige om at det blir for hektisk å kunne gjennomføre et sådant møte i desember. 
Det ble av den grunn bestemt å utsette dette til april/mai måned. 
 
Eventuelt. 
Rasemesterskapet 2022/23. 
Vi er i kontakt med Sverige og Finland for å få avklart når og hvem som tar ansvar for neste 
RS. Saken vil bli fulgt opp. 
 
Sted/løsning/dato for neste styremøte. 
Det vil bli avholdt et nytt styremøte helgen vår Finskstøverpokal prøve vil bli avholdt. 
 
  

Referent 
Trond Ivar Moen 
Sekretær 


