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Referot fro årsmøte i Hygenringen2S/4-Ol
Årsrrøtet ble avholdt på Bådstø 6jestgiveri iforbindelse med åreis hygrensomling i Gudbrondsdolen. Det vor
møit frem 45 medlemmer til årsmøtet som stortei 17.00. Før mon begynte p6 dogsorden mintes mon Julius Lion
og Alf Sporildnes sin bortgang med ett minutts stillhet. Loddsolg ble ovholdt etlet Yalget.
1. Formann Asbjørn Bjellond ønsket alle velkommen. Møteinnkollingen ble godkjent. Åsbiørn Bjellond ble volgt
som møteleder og Jørn Svinsholt som referent.

2. Vidar 6jølstod og Olov Svinsholt ble volgt til

å underskrive protokollen.

S. Årsb.r"tning 2@O. Møteleder gikk gjennom drsberetningen punkt for punkt. Under punkt medlemmer vor
det et ønske frasolen om at medlemsgiroen som sendes u+ pdføres novnet til betoleren, slik ot mon unngår
innbetalinger hvor betolerens novn ikke er påført. Årsberztningen ble enstemmig godkjent.

4.

for det reviderte regnskopei som viste et underskudd.
T-skjorfer o9 cops som 9a ekstro utgifter i 2000. Regnskapet ble enstemmig

Regmskop 2OOO. Jørn Svinsholt redegjorde

Hygenringen gikk

til

innkjøp

godkjent.

5. Kontir€ent 2001.
6.

Koniingenten

forblir uendret,

dvs. 150,-.

frmkommendc forslog. Det var ikke kommet inn noen forslog.

Valg. Leder i volgkomitøen, Ommund Skoare, gikk igjennom volgkomiteens forslog. Johnny Uhlen går inn som
nytt sryremedlem etter Bjørn Limbodal, som ble ny voromann. Varomonn Roger Bokkerud vor foreslått til
gjenvalg, men det kom opp forslag på Guttorm Bilsiod. Valgkomifeen trokk sitt forslag, 09 Guttorm Bilstad gikk
inn som ny vommann. Johnny lÅyhre ble nytt medlem i volgkomiteen. Videre ønsket gjeldende valpeformidler å
trekke sa9. Forslog fra soløn på Jørn Svinsholt som do ble volgt som ny volpeformidlar.

7.

8. Avclsrådet informcrer. Ommund Skoore redegjorde for plonene tremover iforhold til nye innkrysninger i
hygen. Er foretott en porring med Schweizerstøver tispe hvor volpene skol ?qislretes som hygen. En paming er
plonlogt med finskstøver honnhund. Kom flere spørsmål fro solen til Avelsrådet. Spørsmålene gjaldt først og
fremst plonene for den videre innkrysningen. Volpeproduksjonen hor vært synkende de siste 8rene. Diskusjon
omkring tifbud og etterspørsel

etter valper.

9. Premieutdeling. Mindre premieringer i år, Totolt 2! premieringer.6ave
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til årets Nordiske mester,

