
 
 
 

 

Styremøte i Finskstøverforeningen Norge 
Nettmøte, den 10. august 2022 kl 19:00 

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

 
Referat: 

 

23/2022 Referat fra styremøte 11. juni  

Referat fra styremøte ble fremlagt og godkjent. 
 

24/2022 Økonomi v/ Ståle 

FFN sin bankbeholdning er pr. dato Kr. 275 043,35 

 

25/2022 Info fra - til Avlsrådet. 

På grunn av at sekretæren hadde misforstått hvem som var blitt valgt som leder av Avlsrådet 

ble Stig Runar Søgård ikke innkalt. Det beklager styre og det vil bli rettet opp til neste møte. 

 

26/2022 Finstøverpokalen 2022 

Knut Kjeverud, som var satt opp som ansvarlig for denne jaktprøve, ønsket avløsning siden 

han ikke lenger sitter i styre. Styre ble enige om at Trond Ivar overtar dette arbeid, sammen 

med Terje. Alt av premier etc er på plass og prøven vil bli gjennomført som planlagt lørdag 8. 

oktober med Gudbrandsdal HHK som teknisk arrangør. 

 

27/2022 Oppfølging av saker fra Finskstøvermøte 

Komiteen bestående av Vidar Hagen, Knut Kjeverud, Terje Ouff, Stener Ruud og Tom Erik 

Skjærstein var oppnevnt av styre til å invitere til et større møte hvor alle tillitsvalgte og noen 

andre kan bli med for å drøfte hvordan en skal og kan drive FFN sin aktivitet videre. 

Referat fra dette møte ble drøftet i styre og det ønskes et temamøte sammen med Avlsrådet 

for å drøfte innspill fra møte. Per er ansvarlig for å avklare dette nærmere. 

 

28/2022 Norkilpa 2022 

Dag Rune, som ansvarlig for denne jaktprøve, orienterte om planer så langt. 

 

 



29/2022 Finskstøverkontakter  

Terje har foretatt en kartlegging av de Finskstøverkontakter som er registrert i klubbene. 

Noen klubber har ikke oppnevnt Finskstøverkontakt og andre ønsker ikke ha det ansvar. Det 

jobbes videre med å få dette avklart, 

 

30/2022 De Nordiske Jakt- og Fiskedager på Elverum  

Dette avholdes kommende helg. Egil og Terje har alt på plass. 

 

31/2022 Status rundt kjøp av Skaphenger  

Ny skap henger er nå registrert. Siden ingen i FFN sitt styre kunne signere kjøpet ved 

registrering ble vi enige med David om at den registreres på han. Forsikring er OK og det 

jobbes med profilering. 

 

32/2022 Dommerspråket i kritikker som elghundfolket har lagd for sin rase. 

Elghund miljøet har utarbeidet en «Forklaring til ord og uttrykk i dommerkritikken på 

utstilling». Styret ønsker å gå videre med dette og Per vil spørre Smedbakken om han kan 

utarbeide tilsvarende for finskstøver.  

33/2022 Et eventuelt system til å føre regnskapet på. 

Pr. dato benytter vi eksisterende løsning i regneark format. 

 

34/2022 Status andre saker fra FFN sin Aktivitetsplan for 2022/23  

Styrets interne Aktivitetsplan for 2022/23 ble gjennomgått og ajourført. Vi har påtatt oss 

mange oppgaver som skal gjennomføres på en profesjonell måte. 

 

35/2022 Eventuelt. 

Ingen saker 

 

36/2022 Neste styremøte. 

Nytt teams møte avtalt til onsdag 26. oktober kl 19:00. 
 

Referent 
Trond Ivar Moen 
Sekretær 


