
 

 

 

 

Styremøte i Finskstøverforeningen Norge 
Nebbenes, den 20. august 2020 kl 18:00 

Tilstede: Geir Helge Espeseth, Egil Hanseseter, Knut Kjeverud, Tom 

Espen Trangsrud og Trond Ivar Moen. 

Saksliste: 

1. Godkjenning av referat fra siste styremøte den 6.5.20. 
Fremlagte referat fra møte 6.5.20 ble fremlagt og godkjent. 

 

2. Informasjon til/fra Avlsrådet. 
Ingen fra Avlsrådet hadde anledning til å møte. Mail fra Geir Bakkestuen ble referert. 

Avlsrådet ønsker at FFN står som eier av sædprosjektet hva gjelder økonomi og 

prioriteringer. Avlsrådet står for gjennomføringen i samarbeid med FFN.  

Knut Kjeverud og Geir Bakkestuen lager utkast til avtale. 

 

3. Økonomi  
Det er pr. dato kr 178 253,36 på FFN sine konti. 
 

4. Lån til NHKF – NKK vedr.  låneavtale. 
Låneavtale er mottatt fra NHKF vedr det lån vi har stilt til rådighet for NKK. Det er ikke 
kommet signaler fra NKK til NHKF om at de har behov for lånet. Lånet vil bli aktivert i FFN sitt 
regnskap. 
 

5. Referat fra styremøte i NHKF den 13.3, 22.4, 26.5 og 16.6. 
Nevnte referat ble referert. FFN har ingen kommentarer. 
 

6. Status rundt antall medlemmer og innbetalt kontingent. 
a. Betalte kontingenter gjennom NKK 409 stk – kr. 142.100,- 
b. Ubetalt kontingenter gjennom NKK 22 stk – kr. 7.700,- 
c. Innbetalt (kr 150,-) kontingent 11 stk – kr. 1.650,- 
d. Totalt betalte medlemmer 420 medlemmer – kr. 143.750,-,- 

 
7. Norkilpa 2020.  

Aust Agder Harehundklubb har sagt seg villig til å ta dette arr.  
Nevnte prøve er satt til helgen 16 – 17/1 2021 med stamkvarter på Pan Garden i Åmli. Trond 
Ivar Moen vil være FFN sin representant i planleggingen frem mot prøven. 

 
 



8. Status på de Nordisk rasemesterskap for Finskstøvere. 
Det blir ikke noe Nordisk rasemesterskap i 2020. Knut Kjeverud vil ta kontakt med Sverige og 
Finland vedr. arrangement land eventuelt i 2021.   

 

9. Årsmøte og samling 2021. 
Årsmøte og samling I 2021 er fastsatt til å være fra 21. – 23 mai på Morokulien camping på 
Magnor. 
 

10. Utsendelse av Hundesport digitalt. 
Det ble fremmed forslag om at en ville foreslå for NKK at Hundesport ble sendt ut digitalt i 
fremtiden. Dette for at NKK kunne spare midler til utsendelse med post. 
Forslaget ble ikke vedtatt. 

 

11. Manglende refusjon av innbetalt hotellregning på kr 1.700,- til RS på Værnes. 
Vi får ikke dette refundert og må av den grunn avskrive nevnte beløp. 
 

12. MVA refusjon for 2019.  
FFN har ikke mottatt noe svar fra NKK på vår henvendelse vedr gyldig årsmøte behandling av 
regnskap for 2019. Det ble tidligere sendt signaler både fra NHKF og NKK at årets årsmøte 
kunne utsettes til 2021 grunnet den spesielle situasjon landet er kommet i med hensyn til 
corona-virus. Av den grunn vil ikke FFN motta noen refusjon for mva for 2019. 

 

13. Fastsettelse av neste styremøte. 
Nytt styremøte vil bli avholdt i november 2020. Løpende saker vil bli tatt på mail eller 
telefon. 
 

14. Eventuelt. 
a. Medlemsbladet. 

Bladet er i rute og vil bli sendt ut til alle medlemmer først i september. 
 

b. Feltskjorte. 
En vil gå til innkjøp av 40 stk nye feltskjorter med logo. Gammelt materiell vil bli 
solgt til svært redusert pris eller bli gitt bort. 

 

Trond Ivar Moen 

Referent 


