
 

 

 

 

Styremøte i Finskstøverforeningen Norge 
På telefon, den 7. desember 2020 kl 19:00 

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

Espen Trangsrud, Per Gran, Kurt Ivar Ramsli og Trond Ivar Moen. 

Saksliste: 

1. Godkjenning av referat fra siste styremøte den 20.8.20. 
Fremlagte referat fra møte 20.8.20 ble fremlagt og godkjent. 

 

2. Informasjon til/fra Avlsrådet. 
Kurt Ivar Ramsli orienterte for Avlsrådets arbeid. Sædprosjektet har en stor jobb med å finne 
frem til aktuelle hunder å tappe. Mange hanhunder som ikke blir benyttet. De fleste 
tispeeiere har satt seg opp en mening når de henvender seg til Avlsrådet. En del tilfeller med 
HD C den senere tid. Obs på fargenyanser, mye hvitt. Prøver å få inn noen unge hannhunder. 
 
Forslag til ny avtale mellom FFN og Avlsrådet ble lagt frem og godkjent av styre. Knut starter 
implementering av avtalen sammen med Avlsrådet i starten av 2021. 
 

3. Økonomi  
Det er pr. dato kr 133 181,25 på FFN sine konti. Samt et lån til NHKF/NKK på kr. 42 600,-. 
 

4. Status rundt antall medlemmer og innbetalt kontingent. 
a. Betalte kontingenter gjennom NKK 426 stk – kr. 145 600,- 
b. Ubetalt kontingenter gjennom NKK 26 stk – kr. 7.700,- 

 
5. Norkilpa 2020.  

På grunn av at den pågående Corona epidemien ikke er under kontroll har FFN blitt enige 
med AAHK om å ikke gjennomføre den avtale Norkilpa i januar måned 2021. Det vil i stedet 
bli gjennomført en endagsprøve som Åpen prøve. Informasjon om dette vil bli lagt ut på FFN 
sin hjemmeside og FB. Knut Kjeverud vil koordinere dette arbeid. 
Premiering: 
Fat til de 4 beste, bestilles av Knut 
Diplomer til alle. 
 

6. Status på de Nordisk rasemesterskap for Finskstøvere. 
Pr. dato er det ikke tatt noen stilling til dette. Knut følger dette opp på nyåret med Sverige 
og Finland.  

 

7. Årsmøte og samling 2021. 



Årsmøte og samling I 2021 er fastsatt til å være fra 21. – 23 mai på Morokulien camping på 
Magnor. Utstillingen er lørdag 22. mai med Elisabeth Moseby Aune som dommer. Invitasjon 
og mer informasjon vil en komme tilbake til på nyåret. 

 
8. Innkjøp av feltsskjorter. 

Feltskjortene er kommet til David og kan bestilles. 
 

9. Finskstøver`n, bør vi endre utsendelse tidspunkt til etter jaktsesong og etter 
utstillinssesongen. 
FNN er enige om å endre utsendelsestidspunkt for nevnte blad til ca 10. mars og  
ca 1. september. 

 
10. FFN sin hjemmeside. Hvordan kan vi få denne mer aktiv? 

FFN har en godt etablert hjemmeside og FB, men mangler kanskje mer løpende stoff 

gjennom året. Bladet Finskstøver`n er hovedinformasjons kilden til våre medlemmer. Men 

mellom hver utsendelse av årets to blader kunne både hjemmesiden og FB benyttes. 

Redaksjonen vil se nærmere på dette. 

 

11. Fastsettelse av neste styremøte. 
Nytt styremøte vil bli avholdt på telefon 4. januar 2021 kl 19:00. Løpende saker vil bli tatt på 
mail eller telefon. 
 

12. Eventuelt. 
a. Kontingent økning til NKK. 

En ser av sakspapirene til NKK sitt representantskapsmøte at grunnkontingenten er 
foreslått økt til kr. 700,-. En betydelig økning fra dagens kr. 234,-. FFN er bekymret for at 
mange medlemmer vil synes det nå blir dyrt å være medlem både i en harehundklubb og 
en ring og vil av den grunn melde seg ut av ringen. 
Knut Kjeverud tar denne problemstilling opp med NHKF. 
 

 

Trond Ivar Moen 

Referent 


