
 
 
 

 

Styremøte i Finskstøverforeningen Norge 
Nettmøte, den 26. oktober 2022 kl 19:00 

Til stede: Dag Rune Løvberg, Ståle Singstad, Egil Hanseseter, Per 
Gran, Stig Runar Søgård fra Avlsrådet og Trond Ivar Moen 
Stian Østvåg møtte ikke. Terje Nordbø hadde meldt forfall 

 
Referat: 

 

37/2022 Referat fra styremøte 10. august.  

Vedr. Sak 32/2002 Smedbakken har sagt seg villig til å lage en forklaring til ord og uttrykk i 
dommerkritikken. Referat fra styremøte ble ellers fremlagt og godkjent. 
 

38/2022 Økonomi v/ Ståle 

FFN sin bankbeholdning er pr. dato Kr. 253 081,- 

 

39/2022 Info fra - til Avlsrådet. 

Det ble gitt gjensidig informasjon mellom styre i FFN og Avlsrådet. Vi har mye vi bør kunne 

jobbe sammen med fremover til det beste for rasen. 

Det ble besluttet at det er ønskelig med et felles møte mellom styre i FFN og hele Avlsrådet, 

hvor Lindås inviteres inn og informerer om de analyser og arbeid som er foretatt rundt 

helseundersøkelsen for dunkerrasen. Per Gran tar kontakt med Lindås for å få til et sådant 

møte. 

Utover det jobber vi tett sammen fremover.  

 

40/2022 Finstøverpokalen 2022 

Det ble informert fra gjennomført Finskstøverpokal prøve som ble gjennomført sammen 

med Gudbrandsdal HHK. Det ble til slutt 10 deltagere. Kanskje tidspunkt ikke var det beste. 

Men arrangementet ble godt mottatt og styre takker Gudbrandsdal HHK for vel godt 

tilrettelagt prøve.  

 

41/2022 Norkilpa 2022 

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

 

 

 



42/2022 FFN sin vedtatt handlingsplan og aktivitetspress som kommer av det. 
FFN har fra sitt årsmøte fått vedtatt en betydelig aktivitet for året 2022/23. Disse aktiviteter er det 
viktig for styre å kunne gjennomføre på en tilfredsstillende måte. Det vil likeledes gi forhåpninger hos 
våre medlemmer som vi som styre vil bli målt på.  
Når en ser på denne aktivitetsplan så har vi betydelig aktiviteter som skal igangsettes, gjennomføres 
og følges opp. Det være seg medlemsverving, Norkilpa, Finskstøverpokalen o.l.  
Vi er videre avhengige av et godt samarbeid med klubbene, når det gjelder årets treff/utstilling og 
jaktprøver, så som Finskstøverpokalen, Norkilpa og det nordiske Rasemesterskap, når dette treffer 
Norge. På siste Ledermøte i NHKF ble problemstillingen rundt antall jaktprøver som skal arrangeres 
hvert år tatt opp. Det være seg ringkamper, rasemesterskap, DM og NM for både støver og småhund 
i tillegg til de vanlige SP og EP prøver. En annen problemstilling vi kan stå fremfor er det nok interesse 
for de aktiviteter vi igangsetter? Til eks. kan nevnes at årets samling og årsmøte som måtte 
gjennomføres på fredags kvelden og lørdags kvelden siden utstillingen var på lørdag. Det ble 
likeledes invitert til Finskstøvertreff i Valdres i juni, hvor det kun møtte opp 19 stk på det annonserte 
møte. Det kan sikkert være mange forskjellige årsaker til en litt laber oppslutning. Det være seg lang 
reisevei, kostnader til påmelding og overnatting. De økonomiske tider vi nå er inne i kan også spille 
inn når den enkelte må prioritere. 
 

Denne problemstilling ble forelagt styre i et notat og drøftet. Styre ønsker etter dette å følge  

saken opp i kommende styremøter å se om hva som bør være prioriterte oppgaver  

fremover. 

 

43/2022 Eventuelt. 

Treff og utstilling 2023 

Aust-Agder HHK har måttet si nei til å kunne arrangere en utstilling på Pan Hotell i mai 2023. 

Dette grunnet at en ikke har fått plass på hotellet. Det må av den grunn igangsettes en jobb 

med å finne en ny klubb på Sørlandet hvor dette kan arrangeres. Målet er å få en plass hvor 

utstillingen avholdes på søndagen. 

 

 

36/2022 Neste styremøte. 

Nytt teams møte avtalt til torsdag 8. desember kl 19:00. 
 

Referent 
Trond Ivar Moen 
Sekretær 


