
 
 
 

 

Styremøte i Finskstøverforeningen Norge 
Nettmøte, den 13. desember 2022 kl 19:00 

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

 
Referat: 

 

45/2022 Referat fra styremøte 26. oktober 2022 
  Per har sjekket opp med Lingaas angående helseundersøkelsen, ref sak  
  39/2022. Vi har mottatt et tilbud hvor Lingaas kan gjøre en tilsvarende  
  helseanalyse for FFN som er utført for andre raser, til en pris av 
  kr 17.000, -. Styret takker ja til dette   tilbud  

Prosjektet vil bli utført i løpet av 2023.   
46/2022 Økonomi  
  FFN sin bankbeholdning er pr. dato Kr. 250 506,26. 

 
47/2022 Info fra - til Avlsrådet 
  Frem til dato har Avlsrådet nå godkjent 8 parringer og 1 anbefaling. Styre  
  ble orientert om haleknekksaken. Svaret som Avlsrådet har mottatt fra NKK 

er styret orientert om, og svaret er likeledes oversendt til NHKF fra Avlsrådet. 
 
48/2022 Norkilpa 2022  
  Dag Rune orienterte om gjennomført prøve. En god gjennomført prøve og  

takk til Hedmark HHK for vel utført arbeid. Neste års Nordisk Rasemesterskap 
vil bli gjennomført i Finland helgen 1. og 2. desember 2023. 

 
49/2022 Tilganger og administrasjon av løsninger/systemer i FFN 
  Trond Ivar gjennomgikk de systemer og nødvendige tilganger FFN til enhver  
  tid må ha. Det er viktig at styre har oversikt over dette og hvem som besitter  
  de enkelte tilganger. Nevnte oversikt vil også være nødvendig når nye tillits- 
  folk kommer inn i styre. 
 
 
50/2022 Nordisk Rasemesterskap i 2023 og videre fremover 



En oversikt over hvilke arrangement som vil bli/må gjennomføres de neste 
  årene ble presentert. Likeledes hvor disse skal arrangeres. 
 
51/2022 Premiering av medlemmer 
  FFN har hatt som tradisjon å premiere medlemmer som bidrar med stoff til  
  Finskstøver`n og Hjemmesiden. Likeledes trukket ut medlemmer som kan gi 
  et nytt medlem gratis medlemskap i 1 år. Forslaget fra Marianne og Stener ble  
  gjennomgått og vedtatt. 
 
52/2022 Neste års treff/utstilling/årsmøte og Finskstøverpokalen 

Styre er opptatt av å tilknytte seg en klubb for dette arrangement, hvor 
utstillingen blir arrangert på søndagen. Likeledes en klubb som kan ta på seg 
det tekniske arrangement rundt Finskstøverpokalen. 
Leder og sekretær får fullmakt til å få dette avklart for året 2023. 

 
53/2022 FFN sin vedtatt handlingsplan og aktivitetspress som kommer av det. 

Årets Handlingsplan ble gjennomgått. Mye av de planlagte arrangement er 
gjennomført, men en bør for senere år være OBS på hvor mye en kan 
igangsette. Vi er avhengig av et godt samarbeid med en Harehundklubb for 
noen av disse arrangement. 

 
54/2022 Eventuelt. 
  Ingen saker 
 
55/2022 Neste styremøte. 
  Neste styremøte er satt til onsdag 1. februar 2023 kl 19:00. 
 

Referent 

Trond Ivar Moen 


