
 
 
 

 

Styremøte i Finskstøverforeningen Norge 
Nettmøte, den 31. august kl 19:00 

Til stede: Egil Hanseseter, Knut Kjeverud, Dag Rune Løvberg, Tom 
Espen Trangsrud, Mats-Erik Pettersen, Per Grahn og Trond Ivar 
Moen.  

 
Referat: 

FASTE SAKER: 
1 – 2021/22 Referat fra styremøte 15.6.21. 
Referat fra styremøte ble fremlagt og godkjent. 

 
3 – 2021/22 Økonomi. 
Saldo på alle ringens konti pr. dags dato er Kr. 314 208,22 
 

OPPFØLGINGSSAKER: 
7 – 2021/22 Medlemsverving. 
Styret vil igangsette en prosess med å få opp medlemstallet. Det vil bli vurdert om en skal 
tilby ikke medlemmer av FFN gratis medlemskap ut året ved kjøp av ny valp. Her må vi ha 
hjelp av alle oppdrettere av finskstøver, ved at tilbudet blir levert ut ved overlevering av ny 
valp. 
Det vil likeledes bli gått gjennom eldre medlemslister for å se om det er medlemmer her som 
ikke pr. dato er medlem av FFN. 
Damene begynner å bli mer interessert i sporten vår. Dette ser en nå gjennom at det 
arrangeres 2 damekamper hver høst. En vil se på om en kan få noen til å ta initiativ til å 
danne en damegruppe i FFN. 
 
8 – 2021/22 Finskstøverpokalen, forslag til arrangement.  
Det vil i løpet av sesongen 2021/22 bli invitert til en endagsprøve om Finskstøverpokalen. 
Her vil det bli spesielle uttakskriterier og god premiering. 
 

NYE SAKER: 
15 – 2021/22 Årsmøte/Treff 2022. 
Årsmøte og treffet vil i 2022 bli arrangert sammen med Hedmark HHK sin utstilling på 
Morokulien den 21. mai. Som dommer(e) kontakter Hedmark noen "finskstøver-
spesialister" fra Sverige. 
 



16 – 2021/22 «Stormøte». 
Styre ønsker å invitere til et større møte hvor alle tillitsvalgte og noen andre kan bli med for 
å drøfte hvordan en skal og kan drive FFN sin aktivitet videre. Møte vil bli avholdt i første del 
av desember måned.  
 
17– 2021/22 Premier til 2 stk damekamper og Vallhallprøven. 
Styre ønsker å støtte opp om nye prøver arrangement. Og vil i den sammenheng gi en 
gavepremie til beste finne i følgende prøver: 

• Norsk HHK sin damekamp den 25. september 

• Aust-Agder sin damekamp den 13. november 

• Vallhallprøven den 18. til 19. oktober 
 
18 – 2021/22 HD-status på Finskstøver. 
HD-status i Finskstøverrasen har vært oppe til diskusjon. Bør en igangsette en intern prosess 
rundt denne problemstilling? 
Styret anmoder Avlsrådet om å se nærmere på dette gjennom en prosess hvor oppdrettere, 
styre og Avlsrådet blir tatt med. 
 

STATUS AKTIVITETSPLAN: 
4 – 2021/22 Status andre oppgaver i Aktivitetsplanen for 2021/22. 
Styrets gjeldende Aktivitetsplan ble gjennomgått og kommentert. Utdrag fra denne vil bli 
lagt ut på FFN sin Hjemmeside og FB. 
 
Eventuelt. 
Ingen spesielle saker ble tatt opp. 
 
Sted/løsning/dato for neste styremøte. 
Dato for dette avventes med hensyn til dato for «Stormøte». 
 
  

Referent 
Trond Ivar Moen 
Sekretær 


