
 

 

 

 

Styremøte i Finskstøverforeningen Norge 
Sandefjord Motorhotell, 27. november 2018 kl19:00 

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

Trond Ivar Moen og Per Grahn. 

Meldt forfall: Tom Espen Tangsrud 

 

Saksliste: 

 

 

1. Godkjenning av referat fra siste styremøte den 21.9.18 

Fremlagte referat ble gjennomgått og godkjent. 

 

2. Godkjennelse av nytt styremedlem i stedet for Cecilie Sundtveten. 

Cecilie Sundtveten trakk seg som styremedlem den 7/10.  

 

Vedtak: 

I den forbindelse rykker Tom Espen Trangsrud opp som fast medlem av styre og Per Grahn opp som 

1. varamedlem. 

 

3. Godkjenning av ny sekretær 

Siden Cecilie Sundtveten har trukket seg fra styret har Trond Ivar Moen sagt seg villing til å ta på seg 

sekretærjobben frem til nytt årsmøte. 

 

4. Økonomi. 

Det er pr. 22.11.18 kr 145.660,- på konto.  

 

5. Høring fra NKK av Forskrift for velferd for hest og hund. 

Det er viktig for styre å følge opp oversendte uttalelser fra NHKF. I den forbindelse vil alle slike saker 

bli tatt opp på kommende styremøte eller sendt ut til styremedlemmene på mail.  

 

Vedtak: 

Styre er av den oppfatning at denne forskrift er noe en må forholde seg til. Men at mye av 

forskriftens ordlyd er inntatt i gjeldende regler for jaktprøver og utstillinger. Nødvendig 

tilbakemelding gis til NHKF innenfor fristen.  

 



6. Høring fra NKK om Regler for Norgesmesterskap Blodspor 

Vedtak: 

Siden dette ikke berører FFN har vi ingen kommentar til reglene. Tilbakemelding vil bli gitt til NHKF 

innenfor fristen. 

 

7. Referat fra styremøte i NHKF den 17. august 2018 

Referert og ingen kommentar 

 

8. Sak fra Stener Ruud vedr. info til SFF og SAJ/FSK 

Tidligere utvekslet vi noen ganger litt stoff med SFF og SAJ/FSK. Det kunne være reportasjer fra 
Norkilpa, Rasemesterskap, årsmøter/FFN-treff og annet som de kanskje kunne være interessert i. 
Mye av det stoffet har blitt publisert i SFF sitt tidsskrift, og noe faktisk også i Finska Stövarklubbens 
medlemsblad. 
 

Vedtak: 

Styret synes dette er en god praksis som bør videreføres. Det synes mest fornuftig at foreningens 

redaksjonskomité får ansvar for å kopi aktuelt stoff fra Finskstøvere`n og at klubbens sekretær 

eventuelt oversender annet aktuelt materiell. Nevnte foreninger bør likeledes oppfordres til å sende 

over tilsvarende stoff til oss. 

 

9. Sak fra Benjamin Abrahamsen vedr. maildistribusjon fra Banjamin 

Oversikt som viser hvem som mottar epost fra forskjellige skjemaer. 

Styret = S, Avlsrådet = A 

  

Bli medlem = S 

Kontakt oss = S 

Parringsskjema = S + A 

Hannhundliste = S + A 

Påmelding Finskstøverparaden = S 

Skjema vandringspremier og årets hund = S 

Tilbakemelding valpekull = A 

 

Benjamin mottaker av alle skjemaer, da skjemaer er satt opp via hans epost. Det er 

derfor epostene dukker opp i foreningens epost fra han. 

 

Vedtak: 

Trond Ivar tar kontakt med Benjamin for å avklare nærmere denne oversikt. 

 

10. Sak vedrørende brev fra formann i avlsrådet for finskstøvere i Nhkf. 
Styret i FFN tar brevet fra formannen i avlsrådet til etterretning. 

 

Styret i FFN står enstemmig bak årsmøte vedtaket i 2016 som vedtok enstemmig at 

inntil kr.10 000 av de 20 000 som avlsrådet mottar årlig fra FFN øremerkes til utgifter i 

forbindelse med prosjektet for nedfrysing av sæd. Dette gjelder så lenge prosjektet 

varer. 

 

Styret vedtok at det sendes et forklarende brev til avlsrådet for finskstøvere for 

bakgrunnen for at vi ønsker et revidert/godkjent regnskap og et budsjett. 

 

Vedtak. 

Styret vedtak var enstemmig. 

 

 



11. Norkilpa 2018, gjennomgang og dekning av utgifter + premier og profilering, hvem møter fra 
styret. Informasjon om deltagere og program fra THK. 
Kåre informerte om den kommende prøve. Det legges opp til at følgende profileringsmateriell 
utdeles: 
5 stk Softshelljakke, sort 
35 stk T-skjorte med FFN-logo, sort. Det inngraveres i tillegg Norkilpa 2018.  
35 stk FFN vintercaps 
I tillegg til dette er det skaffet til veie 1 stk showdekken til vinner og fat til de fire beste. Ut over 
dette skal det tas kontakt med forleverandør for å få ditto sekker med for. Ansvarlig: Egil 
 
Vedtak: 
Kåre og Geir Helge reiser sammen og representerer styre. Reise og opphold dekkes for disse to. 
 
12. Mottatt vandringspris fra SFF 
Skal ikke gjelde før i 2019. 
 
13. Purring av kontingent. Hva er skjedd. 
Vi har pr. dato 452 betalende medlemmer og 47 som ikke har betalt kontingenten pr. dato. Det er 
sendt ut purringer til de medlemmer som nå ikke har betalt med følgende tilleggstekst: 

Hei medlem av Finstøverforeningen. 
Vi ser at årets kontingent ikke er betalt. Vi antar dette bare kan være en forglemmelse og av 
den grunn sender vi deg denne faktura. Dersom årets kontingent ikke blir betalt før 1.1.2019 
vil dessverre ditt medlemskap bli slettet. 
 
Dersom du har spørsmål kontakt Trond Ivar Moen på telefon 90529234 eller mail: 
troivar@online.no. 
 
Ha en fortsatt fin jakthøst. 
 
Med hilsen 
Finskstøverforeningen Norge. 
 

 Dersom ikke et medlem betaler sin kontingent før 31.12.18 blir han/hun slettet som medlem. 
 
14. Forberedelse til årsmøte i mai 2019. 
Finskstøvertreff og årsmøte vil bli avholdt fra fredag 24.5 til søndag 26.5 på Høytorp Fort i 
forbindelse med Østfold sin utstilling søndag 26.5. Styret vil komme nærmere tilbake til dette med 
en innbydelse i neste utgave av Finskstøver`n. 
 
15. Stoff til Harehunden. 
Frist for innsendelse av stoff til Harehunden er 11. desember. Kåre ordner med at det kommer inn 
litt stoff fra Norkilpa. 
 
16. Stoff til Finskstøver`n. 
Frist for innsendelse av stoff til neste Finskstøver`n er 15. mars 2019. 
 
17. Sponsoravtaler. 
Det jobbes fortsatt med å få på plass sponsoravtalen med OneCo. Ansvarlig Kåre. 
 
18. Fastsettelse av neste styremøte. 
Neste styremøte settes til tirsdag 29. januar kl 19:00 på Sandefjord Motorhotell 

mailto:troivar@online.no


 
19. Bestilling av hytte og utstillingsplass på neste års Nordiske Jakt- og fiskedager på Elverum. 
De Nordiske Jakt- og fiskedager på Elverum avholdes fra 8. til 11. august 2019. Trond Ivar bestiller 
hytte og utstillingsplass 
 
 

 


