
NORSK SPESIALKLUBB FOR FINSK SPETS OG

NORRBOTTENSPETS

REFERAT FRA Ånsu ØTE LøKKEN vERK 29. MAr z0z1

1. Åpning

a) Lederønskerallevelkommen.

b) Div. info f ra leder

Det ha r kom me t nye krrte rie r f ra avls rådet f or n orrbotte nspets. Det jobbes me d avlskrite rien e til
finskspetsognorrbottenspets.Detjobbesmedenavlshundlisteoverhannhunderiførsterunde.
Detplanleggesi2O2l åarrangereNMHF.3fastprøver,bevegeligeprgverogdeter4kvalifiserte
deltagere til nordisk mesterskap.

7. Konstituering

a) Valg av møteleder: Jon Bjarne Onsøien

b) Godkjenning av innkalling: lngen innsigelser.

c) G od kjen n ing av saksliste : I nge n innslge lser.

d)Valg av ref crent: MariViken

e)Valgavtotil tellekorpsogsigneringavprotokollen:JonErlingSkåtanogAndersfostad

7. Hilsenfrainvitertegjester:lngeng.jesterfrasverigeogFinland invitertpågrunnav
Koronas ituaslonen

3. Årsberetning

Årsberetningblegjennomgåttavmøteleder:viforutsetteratalle harlestigjennompåforhånd,
og he nvrser tii årsberetningen.



Styrets beretning

I aktprøve utva lget

Økonomi

Avlsrådet

Spetsnytt

NSFN.no

Valgkom itee n

Årsbe retn ingen f or 2020 god kjennes u nder ett, uten in nsige lse r

4. Regnskap

a) Regnskapetfor2020gjennomgås: Hattendelavlystejaktprøveriflor,s6kteomåfåtilførre
midler. Fikk ca. 420W,- tilført som kompensasjon. Det ble ingen underskudd. Vi klarte oss godt.
Har også fått grasrot ande l.

Revisors beretning lest opp for årsmøtet.

b) Budsjettfor202l leggesfremforårsmøtet:

Regnskap og budsjettet godklent av årsmØte.

1. lnnkomne saker

i ngen saker innkommet til årsmøtet f ra medlemme r, utvalg eller styret

2. Valg

a) Ledervelges for 2 år: Tom Lund på valg. Gjenvalg

bi Styremedlem velges for 2 år: (kasserer) Renate Sørensen på valg. Gjenvalg

c) Styremedlem velges for2år: KentStøkketpåvalg. Gjenvalg

di l-. Varamedlem velges f or 1 år: .lon Erling 5kåtan på valg. Gjenvalg

e) 2. Varamedlemvelgesforlår: Mari Vikenpåvalg.Velgesinn istyret.GunnAnitaTotlandvelges
som vara

fi Revisorvelges for 1. år: Kristin Hansen er på valg. Glenvalg.



8)

h)

Vararevisor velges for 1. år: inge n forslag in nkommet, tjenesten kjøpes om det blir be hov

Valgkomitee n: Lede r Dag Sørensen går ut, Bjørn Eine mo Hanse n rykke r opp som lede r. Rune Vidal

rykke r opp som me dlem, nytt varamedle m ve lges årsrnøte: Cato Brusveen velges

Funksjon
velges av

konst.
stYremøte

kasse re r

se kre tæ r

1. Premieutdelingogdiplomer.

Delt ut underårsmøtet.

2. NSFN's premier{delt ut under årsmøtet}

For å se vinne re he nvises til be retning for 2020

a) Årets spets

bi Årets unghund

c) Jaktcharnpioner2020

d) jaktprøve prem ieringer og d ip lome r siden forrige årsmøt€

Navn

Tom Rune

Lund
valgt

Jon Bjarne
0nsøie n

På valg 2022

Re n ate
S6rensen

valgt

Mari På valg 2022
nlund

Kent Støkket valgt

Jon Erling vaigt
Skåtan

MariViken styi"emedlem

(iunn -,\n ita va lst
'lirtla 

rrtl

Kristin valgt
Hanse n

ingen f orslag På valg 2022



49 starter på jaktprøver.1,2cg 3 prentierie f årdipiorn sorrr deles ut, samt NMHF deltak erp 2020
får diplom. Og de beste fra spesialutstillingen 2020 får diplonr.

1. 6ave premier (delt ut under årsmøtet)

For'å se vinnere henvises tilberetning f or 2O2A

a) Beste utstillingsspets. Vandrepremie gitt av Tom Lunci.

b) Årets oppdretter G;tt av Odd Arve Kilen

ci Beste damellunior GittavThomnrySvevar

d) Årets jakthund 2020

,l
e ] Areis oornmer 1ul'r

f ) Årets;unior; ingen som cieltok.

tr. Avslutning.

Ordetblir gitt til ledersom takkerloroppmøtet
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