Styremøte i Finskstøverforeningen Norge
Sandefjord Motorhotel, 14. Juni 2018
Tilstede: Kåre Usterud, Egil Hanseseter, Geir Helge Espeseth,
Trond Ivar Moen, Cecilie Sundtveten.
Saksliste:

1. Konstituering av styret:
Sekretær: Cecilie Sundtveten
Kasserer: Trond Ivar Moen
Styremedlemmer: Egil Hanseseter og Geir Helge Espeseth
2. Økonomi
Det er pr. 14.06 kr. 231735,- på konto.
Da det i dag er bedriftsnettbank, koster dette klubben mye i gebyr. Styret vedtok at kasserer skal
endre dette til vanlig nettbank, hvor kun kasserer har tilgang. Dette vil spare oss for ca kr.3000,- i
årlige gebyr. Videre bestemte vi at konto for profileringsutstyr ble slått sammen med brukskonto.
Kasserer skal kontakte materialforvalter David Herberg for å få registrert alt profileringsutstyr som vi
har på lager. Videre skal materialforvalter lage et opplegg slik at vi til enhver tid har nødvendig
profileringsutstyr på lager. Alt salg og gaver av profileringsutstyr skal registreres av materialforvalter,
slik at vi kan få en oversikt i årlig regnskap på inntekter og forbruk.
Fakturaer for profileringsutstyr må være godkjent av materialforvalter før de betales av kasserer.
3. Evaluering av årsmøtet og Jubileum
Det var et vellykket årsmøte og jubileumsmiddag. Styret slutter seg enstemmig til resyme utarbeidet
av Stener Ruud. Dette ligger på vår hjemmeside.
4. Nordiske Jakt- og Fiskedager Elverum
Hovedansvarlig for dette er Geir Helge Espeseth. Av styret kan Egil og Trond Ivar være til stede. Geir
Helge ordner med at det blir nok folk til å sette opp standen på fredag kveld, betjene den på lørdag,
og til å rydde på lørdag kveld.
I fjor betalte vi dobbelt for strøm og fikk ikke tilbakebetalt, og skal derfor ha gratis strøm i år. Trond
Ivar sjekker dette.
David på legge ut profileringsutstyr som skal selges og være tilstede.

Egil sjekker med Helge Nordengen om kniven er ferdig.
Cecilie søker arrangement komiteen om tillatelse til å holde basar for kniven.
Det er viktig at salg av profileringsutstyr og basarpenger holdes adskilt.
5. Roviltgruppa
Det ble besluttet at Roviltgruppa legges ned
6. Disiplinærsak
Denne unntas offentligheten. Egil Hanseseter stiller seg inhabil.
7. GDPR
Cecilie følger med på hva NKK og NHKF gjør. Dialog med Arild Nygård.
8. Refusjon av MVA
Kasserer (Trond Ivar) søker om refusjon av MVA
9. Ledermøte NHKF
NHKF arrangerer ledermøte på Gardermoen 18.august. Fra styret i FFN stiller
Cecilie Sundtveten
10. Årets hund
Gjennomgang og eventuell utarbeidelse av nytt forslag til regelverk for statutter til Årets Hund over
og under 36 mnd gjøres av leder Kåre Usterud.
11. Tilskudd til frossen sæd
Egil kontakter Kristian Stubberud for status for prosjektet. Det er ønskelig at min 1 person fra
avlsrådet stiller på styremøter heretter.

