
Protokoll årsmøtet i Finskstøver Foreningen Norge 5. mai 2007. 
 
Møtet ble avholdt på Hamresanden kl 13.00. Det var 40 fremmøtte. 
  
Leder, Arild Eftedal ønsket velkommen. 
  
1. Godkjenning av innkalling til årsmøtet. 
Ingen kommentarer, møtet var dermed lovlig satt. 
  
2. Valg av møteleder. 
Lars Arild Risholt ble enstemmig valgt. 
  
3. Valg av referent. 
Reinert Vikan ble enstemmig valgt. 
  
4. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen. 
Terje Ouff og Karl Jakob Høvik ble enstemmig valgt. 
  
5. Styrets årsberetning. 
Arild Eftedal leste årsberetningen. Det var ingen kommentarer. Årsberetningen ble deretter 

enstemmig godkjent. 
  
6. Regnskap for 2006. 
Kasserer Arnstein Hagen leste igjennom tallene, og redegjorde for dem. Regnskapet var gjort opp 

med overskudd med kr 31,959. Det var ingen spørsmål til regnskapet, og det ble dermed 

enstemmig godkjent. 
  
7. Revisors beretning for 2006. 
Revisjons beretningen ble gjennomgått. Etter revisors mening gir det fremlagte resultat og 

balanse et riktig bilde av foreningens økonomiske situasjon. Beretningen ble deretter enstemmig 

godkjent. 
  
8. Budsjett for 2007. 
Arnstein Hagen gjennomgikk styrets forslag til budsjett. På grunn av utgifter til Rase 

mesterskapet, hvor det ikke er inntekter, viser budsjettet et underskudd for 2007 på kr 15.000. 
 Det var ingen kommentarer til budsjettet, og det ble dermed enstemmig godkjent. 
  
9. Innkomne forslag. 
Innen tidsfristen hadde styret mottatt 3 forslag. 
  
Styrets forslag til endring av vedtektene § 7, innbærer at foreningen har frist til å avholde sitt 

årsmøte senest 31.08. og ikke som tidligere 31.05. Styret foreslo at dette innarbeides i vedtektene 

som en endring av § 7. 
Det var ingen kommentarer, og forslaget ble enstemmig vedtatt. 
  
Styrets forslag til en ny § i vedtektene som gir årsmøtet anledning til, å tildele medlemmer et 

fortjeneste merke, for særlig fortjenestefullt arbeid for foreningen. Styrets forslag på fortjeneste 

merke var opprinnelig på en 3 deling, d.v.s. gull, sølv og bronse. Terje Ouff og Alf O Nilsen 

foreslo at kun skulle være et gullmerke. 
Forslaget fra styret med endringene foreslått av Ouff og Nilsen, ble enstemmig vedtatt. 
Styrets forslag til endring av regler for kåring av årets hund u/o 36 mnd. 



Inntil 4 av hundens jaktpremieringer for sesongen teller med i kåringen. Minimum 2 av prøvene 

må være gjennomført i Norge. Kåringen av årets hund gjøres ved at prøvens totale poengsum, 

inkludert konkurranse poeng, legges sammen. Ved fortsatt liket i poengsum går lengste losreprise 

foran. Ved fortsatt likhet går yngste hund foran. 
Forslaget ble enstemmig ble enstemmig vedtatt. 
  
Som et benk forslag fra styret, ble det foreslått at FFN bevilger kr 5.000 til forskningsprosjektet 

for hare på Sørlandet. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
  
Et benk forslag fra Tor Drange gikk utpå å øke honoraret til redaktøren for Finsksøver`n. 
Honoraret burde økes fra dagens kr 5.000, til kr 10.000. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
  
10. Kåring av årets hund. 
Årets hund 2006/07 under 36 mnd med 40 poeng ble, Njuh Nv-06 Njch RR Bruselia`s Karo, Reg. 

nr. 09351/04, eier Ove Stubberud. 
Årets hund 2006/07 over 36 mnd med 24 poeng ble, Njch Flekken, Reg.nr. 00152/04, eier John 

Kvisli. 
Det ble utdelt Diplomer til medlemmer som hadde oppnådd Nuch, Njch, Njch Rev, FinJch, Sjch 

og Nordisk Jch. Det ble også utdelt diplomer til de som i løpet av året var kåret til mnd hund av 

FFN. Det ble til slutt utdelt 1 stk oppdretts diplomer og 7 stk avelsdiplom. 
  
11. Valg. 
Dag Inge Bjørkevoll fra valgkomiteen la frem komiteens innstilling. 
  
Leder                          Arild Eftedal                     1 år 
Nestleder                     Geir Bakkestuen               1 år 
Styremedlem                Olav Fagerås                    2 år, Ny 
Sekretær                      Reinert Vikan                    2 år 
Kasserer                      Arnstein Hagen            Ikke på valg, 1 år gjenstår 
Styremedlem                Oskar W Nilsen            Fra Avelsrådet 
  
Varamann                    Thorleif Myhr                    1 år 
Varamann                    Thormod Gjerdebakken      1 år, Ny 
  
Revisor                        Arild Nygårsmoen              1 år 
Revisor                        Helge Nyengen                  1 år 
  
Valgkomiteen               Dag Inge Bjørkevoll           1 år 
Valgkomiteen               Lars Arild Risholt               2 år, Ny 
Valgkomiteen               Gaute Gjerpen                    2 år, Ny 
  
Ingen hadde innvendinger mot valgkomiteens innstilling, og alle ble dermed enstemmig valgt. 
Valgkomiteen registrerte også at valget neste år kan bli vanskelig, da mange er på valg samtidig. 
Avtroppende styremedlem Gaute Gjerpen fikk blomster fra styret, for sin innsats for FFN. 
Leder Arild Eftedal takket årsmøtet for tilliten, og hevet møtet kl 14.30 
……………………….. 
Reinert Vikan 
Referent 
  
………………………………….                               ……………………………………… 



Terje Ouff                                                                    Karl Jakob Høvik 
Valgt til å underskrive protokoll.                                  Valgt til å underskrive protokoll. 
 


