
Protokoll årsmøtet i Finskstøver Foreningen Norge 13. juni 2009. 
  
Møtet ble avholdt på Sundvollen ved Tyrifjorden kl 14.00. Det var 52 fremmøtte. 
  
Leder, Reinert Vikan ønsket velkommen. 
  
1. Godkjenning av innkalling til årsmøtet. 
Ingen kommentarer, møtet var dermed lovlig satt. 
  
2. Valg av dirigent. 
Arnfinn Frantsen ble enstemmig valgt. 
  
3. Valg av referent. 
Ståle Kubberød ble enstemmig valgt. 
  
4. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen. 
Rune Kristoffersen og Arne Hovelsås ble enstemmig valgt. 
  
5. Styrets årsberetning. 
Reinert Vikan leste årsberetningen. Det var ingen kommentarer. Årsberetningen ble deretter 

enstemmig godkjent. 
  
6. Regnskap for 2008. 
Kasserer Tormod Gjerdebakken leste igjennom tallene, og redegjorde for dem. Regnskapet var 

gjort opp med overskudd med kr 6.772. Etter bortfall av sponsor inntekter og avsetning til 

bokkjøp, mente styret at 2008 hadde vært et godt år. Etter dette ble regnskapet laget frem for 

votering og det ble enstemmig godkjent. 
  
7. Revisors beretning for 2008. 
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 2009. 
Tormod Gjerdebakken gjennomgikk styrets forslag til budsjett. Budsjett var satt opp med et 

resultat som går i balanse. Det var ingen kommentarer til budsjettet, og det ble dermed enstemmig 

godkjent. 
  
9. Fastsettelse av kontingent for 2010. 
Styret forslag var at kontingenten skulle være uendret for 2010. Dette ble enstemmig godkjent. 
  
10. Innkomne forslag. 
Innen tidsfristen hadde styret mottatt 1 forslag. 
  
Forslag fra styret om fullmakt for å arbeide for at hunder med 0 på utstilling, kan starte på 

jaktprøve. 
Styrets motivasjon er at det generelle hundehold har endret seg. En hund med feil, er nå mye 

oftere en tidligere, i funksjon som jakt/familiehund livet ut. Olav Fagerås førte argumentasjonen 

fra styret.Einar Rønneberg spurte om situasjonen i Sverige og Finland, uten at det ble avklart. 

Kjell Thue var kritisk til forslaget. Dag Kjernsholen stilte seg positivt til forslaget. Vidar Hagen 

henviste til fuglehundmiljøet hvor dette er mulig. Han stilte seg positivt til forslaget. 
  



Forslaget ble godkjent mot 3 stemmer. 
  
11. Kåring av årets hund. 
Årets hund 2008/09 under 36 mnd med 1089 poeng ble: Njch Harefallets Molly Poula, Reg. nr. 

07601/07, eier Kjell Petter Thue og Tor Ole Havsø. 
Årets hund 2008/09 over 36 mnd med 1406 poeng ble: Nord Jch, Nord Uch, Int Uch, Kbhv 07 

Bruselias Karo, Reg.nr. 09351/04, eier Ove Stubberud. 
  
Det ble utdelt til sammen 41 stk Diplomer til medlemmer som hadde oppnådd Nuch, Such, Njch, 

FinJch, Sjch og Nordisk Jch og avelsdiplom. Det ble også utdelt diplomer til de som i løpet av 

året var kåret til mnd hund av FFN. 
  
12. Valg. 
Rune Kristoffersen fra valgkomiteen la frem komiteens innstilling. 
  
Leder                           Reinert Vikan               1 år, Gjenvalg. 
Styremedlem                Gunleik Hauge              1 år, Gjenstår. Ikke på valg. 
Styremedlem                Kåre Usterud                2 år, Ny. 
Styremedlem                Rune Gjengedal             1 år, Gjenstår. Ikke på valg. 
Styremedlem                Tormod Gjerdebakken    1 år, Gjenstår. Ikke på valg. 
Styremedlem                Erik Bekkelund               Fra Avelsrådet. 
  
1. Varamann                Knut Kjeverud                1 år, Ny. 
2. Varamann                Sverre Rinden                 1 år, Ny. 
  
Revisor                        Hans Kristian Hauge       1 år, Ny. 
Revisor                        Helge Nyengen               1 år, Gjenvalg. 
  
Valgkomiteen               Vidar Hagen                   2 år, Ny. 
Valgkomiteen               Lars Arild Risholt            2 år, Gjenvalg. 
Valgkomiteen               Rune Kristoffersen          1 år, Gjenstår. Ikke på valg. 
  
Ingen hadde innvendinger mot valgkomiteens innstilling, og alle ble dermed enstemmig valgt. 
  
Leder Reinert Vikan takket årsmøtet for tilliten, og hevet møtet kl 15.00. 
  
 ……………………….. 
Ståle Kubberød 
Referent 
  
 …………………………………                                ……………………………….                       
Arne Hovelsås                                                              Rune Kristoffersen 
Valgt til å underskrive protokoll.                                  Valgt til å underskrive protokoll. 
 


