
Styremøte i Finskstøverforeningen Norge
Nettmøte, den 1. februar 2023 kl 19:00

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

Referat:

Saksliste
1/2023 Referat fra styremøte 13. desember 2022

Referat ble gjennomgått og godkjent

2/2023 Økonomi
FFN sin bankbeholdning er pr. dato kr. 322 558,13

3/2023 Info fra - til Avlsrådet
Styret og Avlsrådet drøftet problemstillingen rundt å legge ut informasjon på

Hjemmesiden til FFN og FFN sin FB side når det meldes inn sykdom på en Finskstøver.
Vi har nok forskjellig oppfatning av denne problemstilling og ønsket å drøfte dette
videre.

4/2023 Forberedelse til Årsmøte
● Oppgaver og ansvar
● Årsberetning
● Aktivitetsplan 2023
Det har blitt jobbet frem en ansvarsplan for den tekniske gjennomføring av årets
årsmøte og samling.
Forslag til årsberetning for 2022 ble gjennomgått.
Forslag til Aktivitetsplan for 2023 ble gjennomgått og drøftet.

5/2023 Årets samling
Årets årsmøte og samling vil bli avholdt helgen 23. til 25. juni med Røde Kors
Senteret – Merket og Bjørkestølen Camping som tilholdssted. Utstilling på søndagen
vil bli avholdt sammen med Vestoppland HHK. Det vil bli skaffet en svensk dommer
for Finskstøver rasen.
Det vil bli anskaffet en Tracker som trekkes blant de som stiller sin hund på
utstillingen. Likeledes vil det anskaffes fat til vinner og deltakerpremie til alle.



6/2023 Finskstøverpokalen 2023
Vestfold HHK er forspurt om de kan være teknisk arrangør av Finskstøverpokalen i
nov/des 2023. Dette vil en komme nærmere tilbake til.

7/2023 Representantskapsmøte i NHKF 23. april 2023.
Dag Rune og Ståle reiser på årets representantskapsmøte.

8/2023Helseanalyse av Finskstøveren fra Lingaas
Per og leder av Avlsrådet jobber videre med dette mot Lingaas i NKK.

9/2023 Eventuelt.
Ingen saker

10/2023 Neste styremøte.
Onsdag 15. mars kl 19:00.

Referent

Trond Ivar Moen


