
 

 

 

 

Styremøte i Finskstøverforeningen Norge 
Sandefjord Motorhotell, 29.januar 2019 kl 19:00 

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

Trond Ivar Moen, Tom Espen Tangsrud og varamann Per Grahn. 

 

Saksliste: 

 

 

1. Godkjenning av referat fra siste styremøte den 27.11.18 

Fremlagte referat ble gjennomgått og godkjent. 

 

2. Økonomi 

Det er pr. 23.1.19 kr 146.732,32 på konto. 

 

3. Referat fra styremøte i NHKF den 8. januar 2019.  

Referert og gjennomgått 

 

4. Norkilpa 2018, status fra gjennomføringen. 

Kåre og Egil var representerte FFN på prøven. De refererte og ga status fra gjennomføringen. 

 

5. Kontingent innkreving, status. 

Trond Ivar refererte fra de problemer foreningen hadde fått med hensyn til årets 

kontingentinnkreving. Det ble ved en feil lagt inn kr. 0,- i kontingent. Dette ble med hjelp av NHKF 

rettet opp i NKK. Videre ble alle medlemmer som kun er medlem av Finskstøverforeningen slettet. 

Dette er også nå rettet. 

 

6. RS 2019 

RS avholdes søndag 28. april på Quality Airport Hotell Gardermoen. Saker som ønskes 
fremmet på møte må være NHKF i hende innen 1. mars 2019. 
Tom Espen Tangsrud, Per Grahn og Trond Ivar Moen stiller fra FFN. 
Eventuelle forslag til kandidater til valg vil Kåre jobbe med. Frist 1. mars 2019 
 
 
 
 



7. Sak fra Leif Kåre Berg 
Mottatt henvendelse fra Leif Kåre Berg vedr. at følgende forslag blir tatt opp på årets RS. 

Styre i NHKF anmodes om: 

1. å ta initiativ til å få gjennomført arvbarhetsanalyser av tilleggsregistreringene 

(Heretter benevnt TR) snarest, og  

2. å oppnevne en komite som skal utarbeide forslag til nye jaktprøveregler med 

utgangspunkt i eksisterende regelverk og resultater fra nevnte analyser.  

Styret drøftet henvendelsen og konkluderte med at forslaget må fremmes gjennom 
Romerike HHK til RS. Oppfordringen fra styre er at et sådant prosjekt gjennomføres sammen 
med Sverige og Finland. 
  

8. Forberedelse til årsmøte i mai 2019. 

Nødvendige aktiviteter rundt årets årsmøte og samling ble gjennomgått. Årets samling og 

årsmøte avholdes på Høytorp Fort i Mysen den 25. mai kl 12:00.  

Etter årsmøte ca. kl 14:00 vil det bli invitert til medlemsmøte. Halvor Sveen kommer og prater 

om «Møter med de fire store» Halvor er en kjent person fra både TV og media. Han har tydelige 

meninger om ulveforvaltningen i Norge. 

Innkalling til årsmøte og invitasjon til Finskstøvertreff vil nå bli lagt ut på FFN sin hjemmeside og på 

FB. 

 

9. Stoff til Finskstøver’n 

Frist til stoff til utsendelse av nytt medlemsblad er 15. mars. Det oppfordres til alle om å 

komme med aktuell stoff som kan brukes, se og eget oppslag på vår hjemmeside. 

 

10. Sponsoravtaler, hva er status. 

OneCo svarer ikke på våre henvendelse. Nytt styre må ta tak i hvordan vi i fremtiden skal 

skaffe oss sponsorer. 

 

11. Fastsettelse av nytt styremøte. 

Nytt styremøte avholdes 30. april på Sandefjord Motorhotell. 

 

12. Eventuelt 

Ingen saker 
 

 


