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Referat fro årsmøte i HygenringenT/6-03
Årsmøtet ble avholdf på Hanskollan Hotell i forbindelse med årets hygensamling i Hurdol. Det var møtt frem 25
medlemmer til årsmøtet som startet 17.00. Loddsolget ble i år logt til felles somling med de norske easene sende
på kvelden.

l. Formonn Asbjørn Bjellond ønsket alle velkommen. Møteinnkollingen ble godkjent uten merknoder. Asbjørn
Bjelland ble volgi som møteleder og Jørn Svinsholt som referent. Jan 6unnar ly'toen og Arild Tofthagen ble volgt
til å underskrive protokollen.
2. Årsberatnirg ?OO2. l,ltøleleder gikk gjennom årsberetningen punkt for punkt. Merknod od. ontall
jaktpremieringer, hvor riktig ontoll er 28 ?remiefinger Årsberetningen ble erctemmig godkjent.
Regnskop ?æ2. lø?n Svinsholt redegiorde for det reviderte regnskopet som vaste et underskudd på 9132
kr. Regnskapet ble enstemmig godkjent. Kosserer foreslo kostnodsreduserende tiltok som årsmøtet måtte to
stilling til. Resultotet ble kun 1 premie fro joktp?øve? pr. hund uonsett hvor monge premieringer som oppnås i
sesongen. Videre fikk man fullmakt. ved behov, til d fjerne støtie til pdmeldingsovgift for Mesterskop for
norske raser. Kom også forslag om å fA til et loddsolg igjen, dette vor det inieresse for (hvert medlem selger
lodd for 200 kr) o9 Jonny Uhlen vil vere en pådriver der.

3.

4. Kohtingent

2OO2. Kontingenten

forblir uendret,

dvs. 150 kr.

5. fnnkommende forslag. Det vor kommet inn forslog på 2 vedtektsendringar. Det første gikk på volg ov s\re
o9 funksjonstid. Begrensningen i da9 oppod til 4 år blir fjernet. Det andre forsloget vor ot mon må vere medlem
av en harehundklubb for å bli medlem i hygenringen. Det ble ikke godkjenl, men styre fikk fullmakt til å jobbe
videre i forhold til felles kontihgent system med NHKF.

6.

Valg. Leder i volgkomiteen, Ommund Skaora, gikk igjennom volgkomiteens forslog.. Arild Tofthagen og Jostein
6rov ble volgt til nye styremedlemmer etter ot Vidar Nyborg og Terje Øygarden gikk ut. §e voromenn ble;
Morten Jeppestøl og Jonny Wernes. Volgkomiteen Leif E Holm (kun 1 år), Jon Gunnor Møen og Terje Øygarden.

7. Avelsrådet informerer.
8. Eventuelt.

Ommund Skaore redegjorde

for avlsplonene tremover.

En del diskusjoner.

Oppdotere og trykke opp oversikf over jaktpremieringer. Revoksinering av hundene

J. Moen. Styret fikk fullmokt til å bestille T - Skjorter.
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