Styremøte i Finskstøverforeningen Norge
På telefon, den 4. februar 2020
Tilstede: Geir Helge Espeseth, Knut Kjeverud, Trond Ivar Moen,
Tom Espen Trangsrud og Per Gran. Egil Hanseseter var forhindret. I
tillegg møtte Kurt Ivar Ramsli fra Avlsrådet.
Saksliste:
1. Godkjenning av referat fra siste styremøte den 29.10.2019.
Fremlagte styrereferat ble lest opp og godkjent. Knut har jobbet med å få opp en ny
Revegruppe. Dette vil det bli jobbet videre med. FFN inviterer Robin Hansen til et senere
styremøte for å drøfte videre fremdrift.
2. Informasjon til/fra Avlsrådet.
Kurt Ivar refererte fra Avlsrådet. Det er nå tappet tre hunder. Det er:
• Blocksberg Micko til Ståle Strømsodd
• Bukfyllas Rt Peik til Torger Hvarnes
• St Hempa til Torbjørn Bekkeli.
Alle tre leverte god kvalitet. Vi har nå sæd fra 5 hunder som er nedfrosset. Det vil etter det
bli en årlig tapping. Siste år var vel på det jamne. Det er fortsatt ledige valper. Veldig bra rase
med mye premieringer. Noen utfordringer finnes som litt mye hvit og litt store hanhunder.
En frisk og god rase. Mange hanner blir brukt. Det kan nok være et fallende marked med
stadig større ulvområder etc.
Hanhunder for rev legges inn på hanhundlista og merkes som revehund.
3. Økonomi.
Det er pr. dato kr 141 834,02 på FFN sine konti.
4. Referat fra styremøte i NHKF den 16. desember 2019.
Utsendt referat fra nevnte møte ble gjennomgått av Geir Helge og kommentert.
5. Rasemesterskapet, status og veien videre.
Høstens Rasemesterskap ble som kjent avlyst pga føreforhold. Ny dato er avklart med
Finland, Sverige og Buskerud HHK og vil bli avholdt 19. og 20. september i Buskerud. Alt som
var planlagt og på plass ligger klart for prøven til høsten.
6. Forberedelse til årsmøte i mai 2020.

Ansvarsoppgaver for de enkelte poster i sakslisten ble gjennomgått. Innbydelse til årsmøte
samt frister for å komme med forslag til saker blir lagt ut på FFN sine hjemmesiden. Fristen
er satt til 28. mars 2020.
7. Forberedelse til årets samling.
Forslag til invitasjon til Finskstøvertreff ble gjennomgått. Det vil bli foredrag av finske Tapani
Pukkila (Syysaamun Kennel) på lørdagen ca kl 14:00.
Det er likeledes han som skal dømme i Sørlandets HHK på søndagen. Han er rasespesialist på
nettopp Finskstøver og driver også en anerkjent Kennel med oppdrett.
Her vil det bli holdt et foredrag om hva som skjer i rasens hjemland (det være seg alt fra
eksteriør, til jakt egenskaper, jaktprøver, utfordringer ect). Han er svensktalende, så dette
skal ikke by på noe problemer.
Vi håper også et sånt valg av dommer, kan skape litt ekstra blest om utstillingen, så det kan
trekke flere hunder til start og kanskje flere hunder til FFN sitt treff.
Etter dette vil vi invitere til en Championat parade. Egen invitasjon vil bli lagt ut på FFN sin
hjemmeside og FB.
8. Velge hvem som skal representere FFN på RS2020 på Værnes.
Geir Helge og eventuelt Tom Espen representerer FFN på NHKF sitt RS-møte på Værnes.
FFN sitt forslag til medlemmer av Avlsrådet er at dagens 1. varamann, Dag Olav Kjernsholen
rykker opp. Dersom han vil stille som fast representant jobber Geir Helge med å få en ny
varamann.
9. Fastsettelse av neste styremøte
Neste styremøte avholdes etter 28. mars 2020.
10. Eventuelt.
Årsmøte/samling/utstillingsdommer 2021.
Geire Helge kontakter Hedmark og Vestoppland HHK om vi kan avholde vårt årlige møte i
2021 på deres utstilling. Likeledes avtaler aktuell dommer på utstillingen, helst fra Sverige
eller Finland.
Webmaster kontrakt/godtgjørelse.
Det innvilges et årlig godtgjørelse til Benjamin, vår Webmaster på kr. 10.000,-. Trond Ivar
lager kontrakt som gjør at vi beholder Benjamin i minst 3 år fremover.
Trond Ivar Moen
Referent

