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Referot fro årsmøte

i

Hygenringen

29/5-04

Årets årsmøte ble avholdt på Vosetdonsen 29 mai kl. 17:00. i forbindelse med rosetreffet for norske rosea sin
somling, i regi av Vestoppldnd HHK. Det vor 19 fremmøtte på arets høte.
Formonn Åsbjørn Bjelland ønskat velkommen og tok

deretter fott på dogsorden for mølel.

1. fnnkollingen ble godkjent uten onmerkniqger. Asbjørn Bjellond volgt som møteled er og Jørn Svirrsholt som
refeeenl. Loddsalg ble lagt etter punkt 7. valg.

?. Leif Erling Holm o9 Erling Ness ble valgt lil å underskrive protokollen.

3. Årsbereining.

Bjellond gikk gjennom beretningen punki for punkt. Årsberetningen ble godkjent
enstemmig med to^sbj6rn
merknader. Årets underskudd på co 4500,- (skyldes nedgong i medlemsmossen) og en mongel i
joktpremieoversikten. 3.ÅP til Dolly, eien Simon 5ølverud monglet.

4.

Regnskap. Jørn Svinsholi gikk gjennom regnskopet for 2003 som visle et underskudd på 45OO,-. Dette
s§ldes sviktende inntekt fro kontigenten, do det er flere som ikke hor betalt for 2OO3 enn forvøntet.

Regnskopet ble enstemmig godkjent.

5.

Medlemskontigenten

6.

Innkommende forslag. Ingen saker meldt

7.

Valg. Valgkomiteen ved Leif Erling Holm gikk gjennom komiteens innstilling. Resultatet ov volget ble:

forblir uforondret

p6 150,-.

til styret.

Formann: Asbjørn Bjelland - gjenvalg for I år Styremedlem: ,(orten Jeppestøl - ny tor 2 år Styremedlem: Jon A
Nesbokken - ny for 2 år Styremedlem: Jostein 6rov - ikke på volg Styramedlem: Arild Tofthogen - ikke på volg
Voromedlem: Jonny Wæ.rnes

- ikke på volg Voromedlem: Sven A Haugen -

ny

for

? år

Ut ov styret gikk Jonny Uhlen o9 Jørn Svinsholi. Nytt rnedlem i valgkomiiaen ble Jørn Svinsholt (3 år).

8.

Avlsrådet informerer. § leder i ovlsrådet Erling Ness hadde gjort et grundig fororbeide og gikk gjennom
stotistikk og stotus for hygenhunden. Monge oversikter over krysningshunder og deres resultoter på.laktprøveri - inger etter krysning med dunker og finsktøver viser meget bro resultater på joktprøver. Videre ovkom
etier disse igjen hor ikke noen større premieringsprosent enn "rene" hygenhunder. Ingen ploner i dag om llere
krysningskull. Må øke volpeproduksjonen og sette inn tiltak for å ho igjen rene linjer ov hygenhunden. Det betyr
at mon må få flere ov disse frem på prøver slik ot mon videre kon bruke dem i ovl.

9.

Eventuelt.
Diskusjon om hvordan øke inntektene slik at vi unngår underskudd i tiden fremover. Trykke opp T-skjorter og
cops, prøve å få sponsorar på selve skjortene. Styret fikk fullmokt til å se nærmere på dette

for uttok til Mesterskop for norske raser. Dissø er udiskutoble. Styret forespør de yrgste
joktchampionene først. Uttoksreglene er dermed lik reglene for uttok til DM.
Reglene
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Sioiutter for Milleniumspokolen. Tildeles den hund sotn hor høyest poengsum - en &g,i prøtesesongen. pokolen
gikk til Prins og Per M Rønning (2 nopp med somme hund). Det settes opp ny pokql,
d"t k."r", nå 3 nopp o,
somme hundeeier . Fø"s+e naPP i den nye pokolen har Skåra / e. B:tstad. ved likhet ^*
på poeng i en sesong 9dr yngre
foran eldre, og deretter neste resuliot.
lro Trøndelag ofi ønske 6 få til lokale som linget f or hygenhundeiere i Trøndelog. styret srørter slike lokole
oktiviteter, men ot det ikke skol opprettes noen ny "lokal" ring. Dette blir tilsvorende lokole medlemsmøter som i
dog skjer på 5ørlondet og tidligere på lesshein.
bet ble valgt ny webmaster på hygenringens hjemmeside. Det ble Svøn A Hougen.
Brev

Neste somling i 2005 pd somme sted. Viktig med tidligere info til medlemmene om bestilling ov
hyiter,/ overnott in9.
Loddsalget gov en inntekt på 3lOO,-, meget bra

Leif E Holm o9 Erling Ness

sett i forhold til antall deltokere

på møtet.

