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Peferat fra årsøtet

i ltygwirgen'2æ7

Årsmøret ble qvholdt på sondq comping den 19.rnoi kl.17.OO. Årsmøt.t ble avholdt i lorbindelse med felles
somling for de norske horehundras e^e i gø i Telemark. Det vor fremmøtt 30 personer. Formann Øystein Sjursen
ønsket velkommen, han gikk derette? over på dogsorden.

l.fnnkollin9.
Innkallingen ble enstemmig godkjant. øystein Sjursen ble volgt som møteleder o9 Jørn Svinsholt som referent.

2.Underskrive protokollen.
Ommund Skoore o9 Hons Bringsdol ble valgi

til å underskrive protokollen.

3.Irsber.inirg 2006.
iforhold iil ot

til

ovelsråd, da tidligere
ovelsrådmedlem ikke vor forespurt om gjenvolg. Formonn orienlerte om ot dette vor en formell feil som var
begått o9 bekloget dette. Yidere tok rnon opp dette med gullmerker og hederstegn. Styret ble pålogt av
Enstemmig godkjant. Kommentorer

volg ov ny representonf

årsmøtet om å finne ut ov dette.
4.Reg,nskcp

2fi)6.

Enstemmig godkjent. Åsbjørn Bjelland redegjorde for regnskopet i revidert form. Et lita underskudd på 1906
kr. S§ldes utgifter til utgivelse av medlemsblod. Kommentor fra revisor om at mon i fremtiden bør unngå
underskudd, og at vi må vurdere antall utgivelser ov blodet i forhold til utgifter.

5. Kontingent.

Ingen endring i kontingent, blir fontsott 2OO kr.

6.fnnkommcnde forslag.

Styret hodde ikke fått inn noen forslog. Styret hodde utorbeidet

en

oktiviteisplon som ble gjannomgått sommen

med årsmøtet.
1. Diskusion omkrino neste års somlino oå ÅÅourvonoen i Gudbrandsdalen. For lanoi å reise 3 & oå rod. Bør
vurdere åette ettei erfadnger som g]dres i etter(ant ov neste års somling. Bøifinne el sted ientrolt på
øsllandet.
2. Vervekampanjen videreførzs til neste 6r
3. Jokt og fiskedogene på Elverun. Nesbakken. Ness og moteriolforvolter deltor.
4. Hygeatrztt i Risør 18.ougust. MA få til et treff i Trøndelog.
5. Hjemmesiden videretøres, men trenger hyppigere oppdotering. Avhengig ov innspill fra medlemmene.
6. l estersl<ap norske roser 2?-?3 seplember. Jørn Svinsholt og formonn ansvarlig for å få koordinere
arbeidet med 3 deltokere f ro Hygen.'
7. Europopokol konkurransen i Finlond. Vorgo til Olof Ressem er uttott, det er ogs6 uttott reserve. Styret
skol widåre muligheter for sponsing med 10O0,-

18.6.2019

Arsmøte 2007

7.Volg.
Jørn Svinsholt fro volgkomiteen forsto volget. Hver enkelt s\remedlem får sitt onsvorsonr6de. Formonn
4stein Sjqrsen og Morten leppestøl vor pd volg i styr€t, men tok gjenvolg. treppestøl hor onsvor for
sponsorinntekter.
Varonedlemnene 5.A. Haugen og Jonny Wernes var på volg. Haugen tok gjenvalg, nytt varamedlem Olaf Ressem
f oraslått. Enstemmig vol9t.

§

revisor Jørn Svinholt volgt for 2. år.

Nlytt medlem i volgkomiteen ble Guttorm Bilstod som etterfølger Jørn Svinsholt
8.

Avelsrådet inf ormerer.

2 kull i 2006. I ?OO7 er det 3 kull som hor 9ått topt. Viktig ot alt 9år innom ayelsrådet. T dag er det et kun
kull, mellom homilton og finsk krysning, dette var en ikke planlagt parring. Der ble det 5 valper.

I

1.

forhold til orbeidat med Epifysedysplosi er det rnidler igjen for 1års arbeid.

Trenden i forhold til på 90 tollet er at fødselstollet går ned og ontall premierte hunder sfiger
liten produksjon ov volper.

9. Eventuelt.

Asbjørn Bjellond ble fortjent utnevnt

Hom Bringsdol

til nyti

æ.resmedlem i Hygenringen. Vi grotulerer

Ommund Skaare

for

hygen. Er

for

