
 

 

 

 

Styremøte i Finskstøverforeningen Norge 
Sandefjord Motorhotel, 6. august 2018 kl 18:30 

Tilstede: Kåre Usterud, Egil Hanseseter, Geir Helge Espeseth,  

Trond Ivar Moen  

Meldt forfall: Cecilie Sundtveten. 

 

Saksliste: 

 

 

1. Godkjenning av referat fra siste styremøte den 14.6.18 

Fremlagte referat ble gjennomgått med følgende tillegg og endringer: 

 

Sak 9. Ledermøte i NHKF 

NHKF arrangerer ledermøte på Gardermoen 18.august. Fra styret i FFN stiller  

Cecilie Sundtveten og Trond Ivar Moen. Geir Bakkestuen fra Avlsråd for Finskstøver anmodes 

om å møte. 

 

Sak 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. 

Det betales ikke ut noe tilskudd før FFN har mottatt budsjett, regnskap og status på 

arbeidet. 

 

Ny sak 12. Lax Provet 

 Avholdes i slutten av september. 

 Får vanligvis invitasjon til å stille med en hund. 

 FFN sender invitasjon til de beste fra fjorårets NM. Ansvarlig: Cesilie. 

 FFN har vanligvis sponset med jakker eller gensere + caps og påmelding. Reise og 

opphold må de betale for selv. Vi har også sendt med en gavepremie. 

 

Ny sak 13. Naisten Kilpa 

 Invitasjonen legges ut på FFN sine hjemmesider. Ansvarlig: Cecilie. 

 

Ny sak 14. Norkilpa 2018 



 15 hunder stiller. 

 Nok dommere på plass. 

 Foreløpig budsjett mottatt fra Dag Rune Løvberg viser et overskudd på kr. 12.840.- 

 Et eventuelt underskudd dekkes av FFN. 

 

Ny sak 15. Neste års samling 

Neste års samling avholdes 25.5 med Østfold sin utstilling den 26.5. 

FFN har med forbehold forslag på Per Harald Sivesund som dommer. 

Legges ut på FFN sin hjemmeside. Ansvarlig: Cecilie. 

 

Ny sak 17. Lukket gruppe på FB. 

Det opprettes en lukket gruppe for styrets medlemmer på FB. Ansvarlig: Cecilie. 

 

2. Økonomi. 

Det er pr. 6.8 kr 169.853,- på konto 

Siden konto for profilutstyr og kontingent ikke benyttes lenger slettes disse konti. Ansvarlig: 

Trond Ivar. 

 

3. Ledermøte NHKF 2018. Saker som ønskes tatt opp. 

FFN har ingen saker til dette møte. 

 

4. Nordiske Jakt- og Fiskedager på Elverum, status 

Siden ikke FFN skal bruke hytta før på fredag kan denne leies ut onsdag og torsdag. FFN betaler 

da for fredag til søndag. David kontaktes for å få inn flere til å stille på stands. Kniv, basar og 

vekslepenger er OK. 

Ansvarlig: Geir Helge. 

 

5. Lax Provet. 

Ref forrige styremøte. Cecilie følger opp denne sak 

 

6. Naisten Kilpa 

Invitasjon er kommer. Cecilie legger denne ut på FFN sine hjemmeside. 

 

7. Norkilpa 2018. 

Kåre, Egil og Geir Helge stiller fra styre. 

 

8. Nye statutter for årets hund over og under 36 mnd.  

Fremlagte forslag vedtas. Vedtatte statutter legges ut på FFN sine hjemmesider og tas inn i neste 

nummer av bladet. Ansvarlig: Kåre 

 

9. Profileringsutstyr, innkjøp, salg osv. 

Styre gjennomgikk mottatt beholdningsoversikt fra David. Beholdningen synes å være svært høy 

og styret vedtok i den forbindelse nye priser på en del artikler for å få beholdningen noe ned. De 

nye prisene gjelder fra dags dato.  Se vedlagte vedlegg. 

Det bør lages reklameplakater som kan benyttes på Elverum og som markedsfører våre 

produkter. Ansvarlig: David 

Etter samlingen på Elverum tar David en ny opptelling som oversendes Trond Ivar. Dette 

grunnlag benyttes til å korrigere årets regnskap. 



 

10. Disiplinærsak. 
Egil stilte seg inhabil. Styret har behandlet saken men saken er unntatt fra offentlighet til 

ankefristen er utgått. 

11. Annonse i bladet Jakt. 

Ref mail fra Stener. Byttehandel OK 

 

12. Sponsoravtale OneCo, informasjon 

Kåre har kontakt med leder i OneCo og han vil ta tak i saken. 

 

13. Informasjon om GDPR og hva som gjøres i NKK og NHKF. 

Ref NKK sin nettside. Det legges ut informasjon om denne sak på FFN sin hjemmeside. 

Ansvarlig: Trond Ivar 

 

14. Referat fra NHKF sitt styremøte 12.6.2018 

OK ingen kommentar 

 

15. Avlsråd. 

Budsjett for 2018 mottatt. Ikke behandlet. Medlemmer av Avlsråd inviteres til våre faste 

styremøter. Ansvarlig: Kåre 

 

16. Kontingent. 

Vi har fortsatt utestående kr 23.800,- som ikke er betalt. Kontakte Mette i NHKF for å få 

status på hva vi kan gjøre for å få inn mer kontingent. Ansvarlig: Trond Ivar 

 

17. Fastsettelse av neste styremøte. 

Nytt styremøte avholdes på Kåre sin hytte helgen 21. til 23. september. Kåre avgjør om 

andre utenom styre skal inviteres. 
 

 

 

 

  

 

 

 


