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HycENRTNaEN 2oo5

Tisleidalen, Villmarkstunei, lø4og 28. nai 2OO5
Formonn Asbjørn Bjelland åpnet møtet ved å be om

ett minutts stillet til

minne om æresmedlem 6eir Nøss, som

gikk bort i jonuor i år.
Innkoflingen ble godkjent uten kommentarer. Asbjørn Bjelland ble volgt

til

møteledet, øystein Sjursen ble volgt

til referent.
Til å underskrive protokollen ble volgt Irene Gjølstad og Ommund Skoare.
Årsberetningen ble gjennorngått ov Asbjørn Bjelland.

Koh,lrentsr€r

til

årsberetnirgen

Årstoll for 6eir Næss død skol vere 2OO5
Kommentorer
Er det

til uttaksregler for

reit ot volgf revisor

Europcpokalen;

også skal

styret ser på dette.

sifte i styret? Årsmøtet for dette til underretning.

Regnskcpet ble gjennomgått og godkjent.

l(ontirE€nt.
Det kom forslog om 6 øke medlemskoniingenten
medlemskontingrenten med inntil kr 50,-

til kr 20O,-

pr Er. Vedtok: Styret får fullmokt til å øke

Det var ingen innkomne forslog.
Va19.

Volgkomiteens formann, Terje

figarden gikk igjennom forslagene og foresto valget.

Til ny formonn ble yalgt øystein Sjursen.
Sdmtlige styremedlemmer og voramenn ble gjenvolgt.

§

i volgkomiteen: Ommund Skoore

§e

revisorer: Åsbjørn Bjellond og Guttorm Bilstad.

Åvlsrådet inforncrer.
Irene 6jølstod o9 Erling Næss tok opp spørsmålet om det ikke efter hvert er blitt for få "rene" Hygenhunder.
Det ble en god og interessaht debott omkrihg t€moet og det kom fram flere saklige sympunkier pÅ dette.
Avlsrddet orbeider seriøst med deite o9 vil prioritere flere "rene" parringer. Kryssing med Dunker er fortsatt
inter46ant i ovlsarbeidet, men dei må utvises forsiktighet i sommenheng med berere ov orvelige sykdommer og
HD. Årsnøtet slutter seg til ot det fortsott kon gjøres noen forsøk med innkryssning av Schweiserstøver, men
dette må gjøres under kontroll og godkjenning fra ovlsrådet. På tross av flere gode resultater ber årsmøtet om
ot ovlsrådet owenter med å onbefole flere kryssninger med Finskstøver.
EVENTUELT
John Anders Nesbokken informerte om nye solgsartikler og sponsorovtaler. Irena Gjølstod informerte om NHIG
jubileumsbok som nå kon selges for kr 10O,- og hodde med seg en del eksemplorer for solg.
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øystein Sjursen tokket Asbjørn for orbeidet hon hor gjort i de 6 årene han har

vert

formonn i Hygenringen.

Asbjørn tokkei styret og olle som hor gjort en innsats.
'Web-masteru beklager ot han må si fro seg oppgoven med å redigere hjemmesidene til Hygenringen. Kon vi
finne en ny? Styrat må prioritera soken, eventuelt finne en mEte å betola noen for å utføre orbeidet med
hjemmesidene.
Vi undersøker muligheten

for d få

noen sidar med

stoff

om Hygen i Dunkerringens blad.

en stor samling av di\ærs€ moteriell og sclgsartikler som tilhører llygenringen, og det er
6øhov for en moteriolforvalter. Det er o9så nødvendig med en person som koordinerer salget Styret arbeider
videre med datte.

Eiter hvert er det

Årsmøtet ble ovsluttet med et loddsolg.

R.ferent: ø. Sjursen 28.

moi, 2OO5

Irene 6jølstod og Ommund Skaora

