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Referat fna årsmøtet i Hygenringen

-

20OB

Årsmøtet ble avholdt på Mourvongen den 2l.juni k1.17.O0. Årsmøtet ble ovholdt iforbindelse med felles somling
for de norska harehundrosene på lvlourvongen. Det var fremmøtt 18 personer. 1 æresmedlem møtt: Ommund
skoore. Formonn øtystein Sjursen ønsket velkommen, hon gikk deretter over på dogsorden.

1. rmkolli4g.
Innkallingen ble enstemmig 9o dkienl. Øystein Sjursen ble volgt som møteleder o9 John Anders Nesbokken som

reførenl.

2. Un&rskrivc protokollen.
Guttorm Bilstod og Jon Helge Øvre valgt lil å underskrive protokollen.

3.Irsberc?ning 2007.
Enstemmig godkjent.Noen skrivefeil som blir rettet, innspill fro B.Roald ong.ontoll medlemmer ,bør præe 6 ni
gamle'høyder" rundt 160 stk.Spørsmål i fro 6uitorm Bilstod ongående I pr åp oppnådd på eliteprøve, skal telle
i resultotene for årets hund. Forsomlingen mener kun elitepr.som lellende fra zliteprøver.

4.

Rcanskop 2OO5.

Enstemmig godkjent. ø,ystein Sjursen redegjorde for regnskopet i revidert form. Asbjørn Bjellond hor fungert
meget godt som kosserer og ble tokket for godt utført orbeid. Ringen hodde et overskudd pr 31.12.07 på kr
10287 ,O3,

dette er meget bra...

5. (ontingcni.
Ingan andring i kontingent, blir fortsott 2OO kr. Det stilles spørsmål om kontingent skol settes opp,6.Bilstod
kommenterer ot vi konskje skol sett opp med 50 kr. Nesbqkken foreslår å beholda dagens sats, forslaget
bifolles ov årsmøtet.

6.

Volg.

Ommund Skaare fra vclgkomiteen forsto volget. Nesbokken, Næss og Svinsås vor på valg i styret. Nesbakken
går ut do hon hor sittet moks ontall perioder, Næss tor gjenvalg. §e styremedlemmer er Bjørn Roold o9 Olof
Ressem ont). Voramedlemmene til styrat er på valg hvert år. s.A.Hougen og Hans Erik Grønlie tar gjenvolg,
avstemming om 2 varamedlem ,da det kommer inn forslag på både Jørn Svinsholt og Ragnar Langeland. Svinsholt
får 13 stemmer,Longelond fdr 2 stemmer og 2 er blanke.Svinsholt ble dermed 2 voro. Nye revisorer ble Jon
Helge Øvre og
3 år.

Leif Erling Holm. Ommund Skaare går ut av valgkomiteen,

ny

er John Anders Nesbakken volgt for

Åtle Grytdal pd valg neste år.

8. Åvelsrådet informerer.
Erling Ness informerer om situosjonan vi er i . Epifyse problemotikkan opptar en del tid for avlsrådet, og
ovelsrådei ønsker å dra i 9on9 et loddsolg d* inntektene går til forskning av Epifyse, olla dør dunkerringen hor
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giennomført. Detfe for å vise ot vi ønsker å vare med pi å dra losset med å finne ut ov sykdommen.Videre
etterlyser ovlsrådet tisPeeiere som ønsker å sette på kull, do det per dags doio er for lite volper/kull.
Avelsrådet vil etter hvert også legge ut en hann hund liste pd nettel sorn vil bli oppdotert (orlløpande.
9. Eveniuelt.

Nesie års somling

...

stynet legger beslutningen

på neste 6rs

treff

det er urovekkende lite oppslutning på
drott i gong. Do vdr tanken at
kjerneområdet for treffene skulle ligge rnellon Treiten/6udbrondsdalen og Bø /Telemark. Det kommer frem
flere tunge kritiske sPørsmål ongdende neste 6rs plossering ov 6rsmøte.B.Roold foreslår Romerik ei 09 og pøed
camping i 2010. Nesbakken foreslår mjøsom rådet. Årsmøte beslutter å flytte neste
årsnrøte, dei blir
avstemming om Horoldvongen/Romerike og Biristrond/Vestoppland. Biristrand vinner
med 9 mot 6
siemmer.Årsmøte 2OA9 lqges til Sveastronda comping på Biri.
på årsrnøte, do

Mourvangen. E.Roaid kartlegger tonken bak felles

treff

da dissa ble

Utmerkelser:
6B Chibo/Bilstod får chompionot skjold for oppnådd NJCH
Vestlunds Siri/Nesbakken får fot m/rnotiv for seieeen i Europopokolen
Asbjørn Bjellond fdr overrekt et forsinket håndmolt fot etier ot hon på årsmøtef ZooT bleutnevnt
som
eresmedlem.
Trene Giølstad får overrekt hedersplokett
ovelsråd.
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hygenringen

for kjempeinnsots

gjennom monge år i styre o9
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