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Referot fra årsmøte

i

Hygenringen Z5/A5-OZ

Årsmølet ble ovholdt på Sondmoen motell i forbindelse med årets hygensamling i Trondheim. Det vor møtf frem
kun 16 medlemmer til årsmøtet som startet 17.@. Loddsalg ble ovholdt etter valget. Ommund Skoore ble
utnevnt til nytt eresmedlem 09 mottok et flott trcfal.

l.

Formann Asbjørn Bjelland ønsket olle velkommen. Møteinnkallingen ble godkjent med merknad om ot kontonr
til utsiillingen monglet på innkollingen til sonlingen. Asbjørn Bjelland ble valgt som møteleder og Jørn Svinsholt
som referent. Mognus Tjelmelond og Arild Tofthogen ble volgt til 6 underskrive protokollen.

2. Årsbcratning 2OOl. Møteleder gikk gjennom årsberetningen punlct for punkt. Under punkt hygensamlinger
kom det frem synspunkter på ot det ble for longt 6 reise for enkelle. Bør få til et fast sted sentrolt på
øsllandet. Leira kom frem som et olternoliv. Styre vil jobbe videre med dette isomorbeid med de to andre
norske rasene. Årsbenetningen ble enstemmig godkjenf.

3.

Regmskop 2OO1. Jørn Svinsholt redegjorde

for det reviderte regnskopet

som viste

et overskudd på co. 6000

kr. Regnskopet ble enstemmig godkjent.

4.

Kontingcnt 2OO1. Kontingenten forblir uendret, dvs. 150 kr.

5.

fnnkommende forslag. Det vor kommat inn et forslog fro Styret. Dei var nye stotutter for kåring ov årats
hygen og årets unghund. Forsloget ble godkjent med en endring som gikk på at vinner ov norgesmesterskop
automatisk blir årets hygen. Forsloget bygger på ai det er 3lellende jaktprøverasultater som skal ligge til
grunn i kåringen og at man får poerg for hvert tellende resultot. Ved likhet teller 4. resultot og deretter older.

6.

Yalg. Leder i volgkomiteen, Ommund Skaore, gikk igjennom volgkomiteens forslog. Tngen endringer i styrets
sammensetning da ingen var på volg. Arild Tofthogen ble nyti medlem i volgkomiteen etter Hons Bringsdal. Ny
revisorer eiter Erling og 6eir Ness ble Jostein 6rov o9 Jonny Andersen.

7. Avalsrådet informerer.

Ommund Skaore redegjorde for avlsplanene fremover. Ser ut til en bedring i
volpeproduksjonen i år da en del tisper er blitt parret. Foretatte en innkrysning til med finskstøver Mikki o9 Pila
til Bringsdol. Det resulterte i 6 valper. Vor diskusjoner od. innkrysning og ot mon må ivoreto rene linjer.

8. Prenieutdcling.

Meget brc premiering i år. Totolt 38 premieringer hvorav 6 nye jaktchampioner.
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