
PUNKT I AKTIVITETSPLAN 2019 AKTIVITET ANSVARLIG STATUS
Styret i FFN sin hovedoppgave er å lede foreningen i 

samsvar med foreningens formålsparagraf mellom 

årsmøtene, og å gjennomføre det som årsmøtet 

vedtar. 

Løpende for den enkelte tillitsvalgt Alle

FFN skal ha stand på De Nordiske Jakt- og 

Fiskedagene på Elverum i august 2019.

I år fokuseres det spesielt på medlemsverving. 

Eldre profilmateriell kan deles ut til de som 

melder seg inn som medlem. I tillegg til det 

tradisjonelle kniv lotteriet. 

Geir Helge er ansvarlig. I 

tillegg stiller Tom Espen 

og Egil. Anette Fossheim 

kontaktes med spørsmål 

om hun kan stille.

Høsten 2019 arrangeres Rasemesterskapet for 

Finskstøver med Buskerud HHK som teknisk 

arrangør. FFN skal bistå klubben og bidra til et 

vellykket arrangement.

Dette blir årets største arrangement for ringen. 

Det er Buskerud Harehundklubb som er teknisk 

arrangør med hovedkvarter på Krøderen Kro og 

Motell helgen 30/11 til 1/12. Knut tok på seg 

hovedansvaret fra FFN for å igangsette 

prosessen med å få ut innbydelser o.l. Det er 

foreslått at vi lager en komite med medlemmer 

fra BHK + FFN i august slik at vi får satt ned 

en avtale sammen om prøven. FFN har avsatt 

kr 30.000,- i årets budsjett for å dekke 

eventuelle underskudd. Det foreligger en del 

materiell fra tidligere arrangement. Noe som 

kan være til stor hjelp.

Knut tar ansvar for å 

igangsette og koordinere 

arbeidet.

FFN tar sikte på å arrangere neste års FFN-treff, 

Årsmøte og utstilling i samarbeid med Sørlandets 

HHK på Hamresanden helgen 1. – 3. mai 2020

Tidlig kontakt for å igangsette opplegg for 

helgen

Trond Ivar



Det arbeides med å få opp en ny reve gruppe i FFN Det tas kontakt med de reveintereserte for å få 

startet opp en revegruppe igjen.

FFN sin logo som benyttes på FB sin 

hjemmeside for Rovviltjakt med Finskstøver 

Norge må fjernes.

Knut igangsetter arbeid 

med å få opp en ny 

revegruppe.

Geir Helge tar kontakt 

med gruppen for å få 

slettet FFN sin logo.

FFN skal ha fokus på rekruttering og promotering av 

Finsk Støver.

Det utarbeides materiell som kan benyttes for 

verving av nye medlermmer

Trond Ivar

Det skal jobbes med å få på plass nye sponsorer i et 

langsiktig perspektiv.

Her er det ikke konkludert noe

Det skal i den kommende perioden utgis 2 

medlemsblad. 

Alle i styret og avlsråd bidrar med stoff og 

ideer. Det må gjøres en jobb med å få flere til å 

skrive noe som kan brukes i bladet.

Knut og Stener

Styret i FFN skal fortsette samarbeidet med 

Avlsrådet for Finskstøver,  Svenska 

Finskstövarföreningen, Finska Stövarklubben og 

Norske Harehundklubbers Forbund.

Løpende Alle i styret og Avlsråd


