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REFERAT

**

rnn Ånsmøne r

Def vor første gong ot hygenringen hodde

HyøENRTNaEN 27.05.00

sitt årsmøte i forbindelse

nred den årlige somlingen.

Det vdr møtf frem co. 40 medlemmer til årsmøte på Hokksund Båt & Cornping kl 17.00

pkt.

1.

Pkt -

2.

Formahh Asbjørn Bjellond ønsket olle velkommen. Møizinnkallingøn ble godkjent. Asbjørn Bjellond ble
valgt som møleleder og Jørn Svinsholt ble valgt som teferenl.
Eivind Holm o9 Hons Bringsdal ble valgt

til

å underskrive protokollen'

Årsberetning 1999 ble enstemmig godkjent. Det kom noen kommentorer ad.referot fro
joktP?elf'iefie
rosemesterskapei på Evje. Det bør til neste år sendes inn et referat fil harehundan.Når det gjelder
hunder og deres eiere er det viktig å f å med alle eiere der det er tlere eiere ov en hund

pkt.

3,

pkr.

4.

Pkr.

5.

Kontigenten

Pkt.

6.

Innkommende forslog. Det vor ikke kommet inn noen scker

Regnskop 1999. Regnskopet ble enstemmig godkjent. Kasserer Jørn Svinsholt redeglorde
reviderta regnskopet som viste et bro overskudd

forblir uenderet,

lor det

dvs 150,-

7.

Åvelsrådet informerer. Ommund Skaare tok en rask gjennomgong ov nå situasjonøn cd. krysninger oq
valpeproduksjon. Hittil i år har det v@,tt dårlig med valper , en tispe døde o9 f lere hor værl iomme. Hans Bringsdal
informerte olSå litt om den forriga innkrysningen ov dunker (Rusken) o9 at motstanden mot innkrysning var siørra

pkf.

den gongen enn døn

er i da9.

Avelsrådet skal også loge en redegjørelse til NKK når dat gjelder dagens situosjon 09 fremtidiga ploner od.
innkrysning.Olov Svinsholt ønsket også informosjon om hvo som vqr beslutningsgrunnloget ndr det gilelder
innkrysning av Finskstøver o9 volg ov hunder.

pkt. B. Volg. Volgkomiteen lo frem sine forslog til de personene som vor til volg i år Jørn Svinsholt ble volgt
for 2 nye år soÅ kosserer.Vidor §borg ble volgt inn som ny"tt styremedlem for 2 år etter Bjørn
Roold.Voromedlemmer ble Roger Bokkerud (1 år)o9 Per Mogne Rønning volgt (1 år Jonrry Uhlen ble valgt inn i
volgkomiteen

pkt.

9.

Premieutdeling. Joktprøvesesongen vdr meget bro o9 alle premierte hunder fikk llotte premier og
diplom. Hygenringen sotte i år opp Milleniumspokolen (høyesta ponegsum på l dog), siden Harold Eliassans
Minnepokol ble vunnet tii odel og eie i fjor ov Cindy lil lrene og Vidor 6iølstad. Dette 4 an vandrePokol.

Hund,

til Per rtÅogne Rønning
Beste ur,rghund: JCH Tacco til Torill o9 Tarje Noem
Årets

DCH Prins

lAilleniumspokolcn: Pilo

iil

Sven Erik og Hans Bringsdol (195 p)-

