
 
 
 

 

Styremøte i Finskstøverforeningen Norge 
Morokulien Camping, den 22. mai 2022 kl 09:00 

Til stede: Egil Hanseseter, Dag Rune Løvberg, Ståle Singstad, Terje 
Nordbø og Trond Ivar Moen.  

 
Referat: 

1 – 2022 Presentasjon av styre. Overlevering av oppgaver fra avgåtte styremedlemmer. 
Dag Rune ønsket det nye styre velkommen og en gjennomgikk de enkelte oppgaver til den 
enkelte og hvordan dette skulle overføres fra tidligere styremedlemmer til nye. 
 
2 – 2022 Referat fra styremøte 5.5.22 
Referat fra styremøte ble fremlagt og godkjent. 

 
3 – 2022 Økonomi. 
Saldo på alle ringens konti pr. dato er Kr. 371 093,90. 
 
4 – 2022 Oppfølging fra årsmøte. 
Årets saker fra årsmøte ble gjennomgått og drøftet vedr. videre oppfølging. 
 
5 – 2022 Arbeidsform i styre. Forventninger til styre. 
Pga av at styre er representert med medlemmer fra hele landet vil møtene til dels gå som 
nettmøter. Saksliste med nødvendige dokumenter vil bli sendt ut på forhånd. 
 
Mail må brukes som et nyttig verktøy mellom møtene. Det er viktig at medlemmene er 
løpende på sin mail slik at vi kan få raske tilbakemeldinger på områder hvor styre må kobles 
inn. 
 
Ansvar og oppfølging av FFN sine prosjekter vil bli videreført gjennom den aktivitetsplan vi 
har benyttet i 2021. Her vil ansvar bli fordelt på de enkelte styremedlemmer og ajourført 
løpende etter som arbeidet skrider frem. Det er viktig at alle avtaler dokumenteres skriftlig. 
 
6 – 2022 Nordiske Jakt og Fiskedager på Elverum. 
Dette skal avholdes fra den 11. til den 14. august. FFN har fått tilbud om å ha stand på denne 
også i år. Dette er bestilt, men vi står på venteliste til å få hytte. 
Ansvarlig for dette arrangement er Egil og Terje. 
 
 



7 – 2022 Invitasjon fra Aust-Agder HHK angående treff og utstilling i 2023 
Styret takker ja til denne henvendelse. Betingelsen må være at utstillingen avholdes på 
søndagen slik at FFN kan ha sitt årlige treff på lørdagen. 
Ansvarlig for dette arrangement er Trond Ivar. 
 
8 – 2022 Treff og utstilling i Trøndelag. 
FFN har pr. dato ikke mottatt noen formell henvendelse fra Trøndelag om dette. Når denne 
kommer, vil styre ta stilling til om det er tjenlig for FFN å avholde dette i Trøndelag i 2024. 
 
9 – 2022 Kjøp av ny skaphenger. 
Årsmøte vedtok at FFN skal gå til innkjøp av ny skaphenger. Vi har mottatt 1 tilbud, men 
styre ønsker at det innhentes 2 andre tilbud før et tas en avgjørelse. Formålet med hengeren 
er å samle alt av FFN sitt materiell i denne og plasseres sentralt på Østlandet. Det må 
avklares hvilken forsikringsdekning en bør ha på en slik henger. 
 
10 – 2022 Eventuelt. 
Norkilpa skal gjennomføres helgen 3. til 4. desember 22. Teknisk arrangør er Hedmark HHK. 
Ansvarlig for dette arrangement er Dag Rune. 
 
På grunn av økte drivstoffutgifter settes km godtgjørelsen til kr. 2,50 pr. km. 
 
11 – 2022 Neste styremøte. 
Neste styremøte vil bli avholdet i forbindelse med Finskstøvermøte helgen 11. til 12. juni 
 
  

Referent 
Trond Ivar Moen 
Sekretær 


