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med felles
Årsmølet ble ovholdt pd villmorkstunet den 3'juni kl'17'00' Årsmøtet ble ovholdt i forbindelse
øtystein Siursøn
Formann
?9
.ahrihe +6. d- norske haee.hundeose.ne på Vasetdansen. Def vor fremmøtt
Personer.
ønsket velkommen, hon gikk deretler over på dagsorden.

Det ble foretatt en forondring på sokslisten i forhold til innkallingen. Sok 7 valg o9 sak 8 avelsrådet inlormerzr

bytiet

plass.

I . Innkallirg
Innkaflingen ble ansiemmig godkjent. øystein Sjursen ble volgt som møteleder og Jørn Svinsholt som referent.

2. Undcrskrive profokollen
Irene 6jølstod og Ommund Skaore valgt til å underskrive protokollen.

3. Årsbcreining

2OO5

Ensiemmig godkjent. Komnentorar i forhold iil ot Rusken ikke er JCH, do hon mongler en 1. åp borrnork.
Spørsmål knyttet til hederstegn og al gullmerkemedlemmene burde vert nevnt. Listen legges ut på
hjemnesiden. Spørsmål knyttet til uttokskriterier i forbindelse med mesterskap for norske raser. Yngre foron

eldre hunder der premieringen er lik.

4. Regnskap 2005
Enstemmig godkjent. øystei^ Sjursen redegjorde for regnskapet i revideri form. Asbjørn Bjelland hor fungert
meget godt som kosserer og ble iokket for godt utført orbeid. Meget imponørende solg av effektar, tokk til

John A. Nesbakken for dette arbzidet.

5. Kontitg€nt
Ingen endring i kontingent, blir

fortsott 2oo kr. Tidligere

medlemsblad. Ploner om bruk av sider i ''Påskriket"

økning i

fjor

på 50 kr, brukes på utsendelse ov

er ikke oktuelt.

6.lnnkommende forslag

Styrei hodde fått inn en sak fro Tarje Øygarden. Det var ikke noe forslog til ovstemming, men heller spørsmål
til qvelsrådet om volg ov krysningshunder. Det vor et ønske orn ot videre diskusjon omkring bruk ov
Homiltonstøver o9 ikke schweitserstøver ble tott sammen med punktet til avelsrådet. Delte vor greit for
forslogsstiller.
7. Valg

Jørn Svinsholt fra volgkomiteen forsto valget. Nesbakken, Tofihogen o9 6mv var på valg istyrøt. Nesbakken
tok gjenvalg. Nye styremedlemmer er Tor o Svins& o9 Erling Ness (ovelsr6drepresentont). Voromedlemmene
til siyret er på volg hvert år. Detokbegge gjenvalg ved direkte forespørsel på årsmøtet. § revisor for
Asbjørn Bjellond ble volgt Bjørn Roald. Jon 6 Moen går ut ov valgkomiteen,ny er Atle 6rytdol volgt for 3 år.
Jørn Svinsholt på volg neste år.
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8. Avelrådet informerer
Det hor veri knyttet flere kritiske spørsnål til ovelsrådet omkring bruken ov hotnittonstøver som
krysningshund. Erling Ness fro ovelsrådet fikk derfor først mulighet til å redegjøre for avelsrådet sitt orbeid
og hvorfor Homiltonsstøver ble valgt- Deretta ble det anledning til spørsmå|.

det født 9 kull og 58 volper. 2 rene kull dvs 1/16, her er det irgen innblonding av ondre raser. Vi er
nødt til å vore på de rene linjene. En del eiere av rene honnhunder tilsknevet med oppfordring om røntgen og
joktprøve uten serlig respons. I parring gjort utenom ovelsrådet. Mira til K- Lund og honnhund Vestlunds Trico
2OO5 ble

til epifysedysplosi i hygenhunden. Til nd 4 kull med syke volper. Det
er gitt 1OO OOO kr til forskning på defte. Tati 5O blodprøver av ulike syke og friske hunder. Hor ikke klort til nå
å finne genet til denne sykdommer
Erling gikk videra inn på stotusan i forhold

snevert avelsmateridle ble det søkt NKK om 3 nye krysningskull. Krov fro
Frode Lingaas og NKK om ot honnhund som skulle brukes måtte ho DOKUMENTERTE nedorvingsegenskaper.
Schweitserstøver derfor ikke oktuell, valget folt pd 2 svenske hcmiltonsløvere.
På bakgrunn ov epifysedysplosi og

Avelsrddet tok selvkritikk på ot de ikke hodde informert medlemmene bedra om delte do valget skulle tos. men
det ville ikke ho påvirket utfollet i forhold til volg av rose.
9. Eventuelt

Neste års somling logt til 6vorv i Telemork. Etter dei er det 3 år i Gudbrondsdolen.

Referent
Jørn Svinsholt - Trene Gjølstod Ommund Skaore

