
 
 
 

 

Styremøte i Finskstøverforeningen Norge 
Aurdal Fjordcamping, den 11.juni 2022 kl 15:00 

Til stede: Dag Rune Løvberg, Ståle Singstad, Terje Nordbø og Trond 
Ivar Moen.  
Egil Hanseseter, Per Grahn og Stian Østvåg meldte forfall 

 
Referat: 

12/2022 Referat fra styremøte 22. mai. 

Referat fra styremøte ble fremlagt og godkjent. 
 

13/2022 Økonomi. 

På grunn av ny kasserer hadde en ikke data om FFN sine beholdninger i bank. Dette vil 

komme på plass. 

 

14/2022 Beholdning av profilmateriell og videre innkjøp. 

Det er ønske om å gå til innkjøp av mer profilmateriell. En ber David om en oversikt på 

nåværende beholdning samt hvilken mulighet en har til å omsette de enkelte produkter. 

Etter dette vil styre fatte vedtak om hva som skal kjøpes inn. 

 

15/2022 Godtgjørelse til materialforvalter. 

David gjør en fantastisk jobb med å hold oversikt over samt stille opp på alle FFN sine 

arrangementer hvor materiell kan selges. Han skal likeledes nå ha ansvar for den nyinnkjøpte 

skaphenger. 

For dette innvilges han en årlig godtgjørelse på kr. 5.000, - fra FFN. 

 

16/2022 Finskstøverkontakter, organisering og oppgaver, se vedlegg på tidligere 

beskrivelse. 
Det er ønske om å knytte de oppnevnte finskstøverkontakter nærmere til FFN. Det er tidligere 
utarbeidet forslag til oppgaver disse kontakter kan bidra med. Terje vil ta telefonisk kontakt med den 
enkelte å drøfte muligheten for å knytte disse tettere til FFN. 

 

17/2002 Treff og utstilling hos AAHK i 2023. 
FFN har fått henvendelse fra Aust-Agder Harehundklubb om FFN har interesse av å avholde sin 
samling og årsmøte nede hos dem på Pan Garden i 2023. Dette synes styre er en god ide og takker ja 
til dette tilbud. Betingelsen må være at utstillingen avholdes på søndagen og at det skaffes til veie en 



svensk dommer. Likeledes at arrangementet gjennomføres i mai/juni måned. Trond Ivar får ansvar 
for å jobbe videre med dette. 
 

18/2022 Rasemesterskapet 2023. 
Det har vært kontakt med Finland og Sverige om hvem som kan avholde et RM i 2023. Sverige ønsker 
at Norge tar på seg dette arrangement. Dag Rune vil ta nærmere kontakt med Finland og Sverige for 
å få dette nærmere avklart. På grunn av mange andre arrangement ser nok FFN helst at Sverige tar 
denne prøve i 2023. 

 

19/2022 Status rundt Treff og utstilling 2024 i Trøndelag. 

FFN har ikke mottatt svar fra Trøndelag om de er villig til å ta på seg denne arrangement i 

2024. Saken utsettes. 

 

20/2022 Status rundt kjøp av ny skaphenger. 
Hengeren er nå kjøpt inn og vil bli registrert på FFN. Tyveri- og brannforsikring vil bli tegnet. 
Hengeren er overtatt av David som vil finne plass til den for vinteren samt skaffe tilbud på 
profilmateriell som viser FFN på begge sider. Det skal videre være plass til å markedsføre andre som 
sponser FFN. 

 

21/2022 Status andre saker fra FFN sin Aktivitetsplan for 2022/23, se vedlegg. 

Saken utsatt. 

 

21/2022 Eventuelt. 

Det undersøkes om muligheten til å få kjøpt en ny Tracker peil. Trond Ivar følger dette opp. 

 

22/2022 Neste styremøte. 

Ikke avklart. 
 
  

Referent 
Trond Ivar Moen 
Sekretær 


