
 

Styremøte i Finskstøverforeningen Norge 
På telefon, den 19. mars 2020 

Tilstede: Geir Helge Espeseth, Knut Kjeverud, Trond Ivar Moen, 

Tom Espen Trangsrud og Egil Hanseseter. 

 

Saksliste: 

Helsedirektoratet påla 12. mars at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet 
både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, 
må innstilles.  
Alle klubber og forbund må avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning. 
NKK og NHKF ber alle klubber og ringer om å følge lojalt opp om dagens nye regler og retningslinjer. 
Av den grunn er det innkalt til et telefonmøte hvor følgende problemstilling ble drøftet. 
 
1. Konsekvenser for årets årsmøte og samling. 

FFN vil følge retningslinjene som gis av Folkehelseinstituttet (FHI) og NKK, og dette gjøres i 
solidaritet med kronisk syke, eldre og andre som er spesielt utsatt for smitte. Vi må beskytte oss 
selv for å beskytte andre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Utfra dagens situasjon mht koronapandemien har styret i FFN vedtatt å avlyse sitt årsmøte og 
samling i Kristiansand den 2. mai. Det nåværende styret fortsetter fram til nytt årsmøte i 2021.  
Det utarbeides en fyldig informasjon om situasjonen som legges ut på vår hjemmeside, FB og i 
neste nr av bladet Finskatøver`n 
 

2. Økonomi. 
Det er pr. dato kr. 266 189,64 på FFN sine konti. 
 

3. Årsberetning, regnskap og budsjett. 
Årsberetning for 2019, revidert regnskap for 2019 og styrebehandlet budsjett for 2020 legges ut 
på FFN sin hjemmeside, FB og blir tatt med i neste nr av Finskstøver`n  
 

4. Diplomer og heder. 
Diplomer og heder vil bli behandlet på ordinær måte når fristen for innsendelse er passert. 
Diplomer og klokker vil etter dette bli sendt ut til den enkelte. 

 
5. Neste styremøte. 

Det avholdes et nytt telefonmøte tirsdag 21. april kl 19:00. Ut over det så kommuniserer styre 
over mail og telefon. En må be at styrets medlemmer daglig gjennomgår mail og gir nødvendige 
tilbakemeldinger. 
 
Trond Ivar Moen. 
Referent 


