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Referat fro årsmøte i Hygenringen 28. moi 2011
Sted: Hokksund Båt &

Compirrg.

Formannen 8jørn Roald ønsket de33 fremmatte velkommen til årsmøte-t. Før forsomlingen stortet påårsmøte
sokene, ble då ov Hygenringens medlemmer som er gått bort i løpet ov året, minnet med et minutis stillhet.
Formonn volgt

til

møteleder og Jørn Svinsholt valgt som referent. Asbjørn Bjellond o9 Ommund Skoorø valgi

til

å underskrive protokoll

Innkallingr
Innkalling enstemmig godkjent.
Årcbenetnirg:
Formonn leste drsberetningen som var sendt ttredlemmene i innkallingen. Ensiemmig godkjent.

Regnskop:

Revidert regnskap ble logt frem av kossarer Asbjørn Bjellond med et overskudd på kr.19648.

(ontingent:
Det ble enstemmig vedtatt å holde kontingenten uendret på 250.

Saker fro styret
Sok

til

behandling:

1.1

Det vor kommet forslog fra styret otn 6legge ned hedlemsblodat Dot'h.
Det er vonskelig å få noen til 3, vere redaktør, somt dt koster mye å gi ut blodet. Styret ønsker derfor 3 bruke
hjemmesiden mer.samf Harehunden for å 9i ut info-til medlemmene. Det er også aktuelt å kopiere opp info til
medlammer som ikke hor tilgang iil internett. De må to kontokt rned styret.

6uttorm.Bilstod var veldiq fornøyd med blodet o9 ønsket ikke ot det skulle legges ned. Det vor også flere som
ble med i en diskusion_ omblodet. Forsomling en bIe enig om å bruke Horehundåi mer oktivt og at ?et sammen
med hjemmesiden skol vere infokonolen til våre medlemmer. Det ble vedtott å legge ned meålemsblodet.
Sok 7.2

Styret hadde^forslag på å velge et utvolg som skol lage kriterier for ovholdelse av Rosemesterskop for hygen
f^ro og med.?O7? . Forsloget skol legqes frem f or årsmøt et i 2012. Forsomlingen sluttet seg til fordlaqet. dullorm
Bilstad hadde forslag til å velge en doto hvor alle medlemmer i hele londet klnne stille oå åndaos ÅPlorøve der
de bor o_9 beste rel'ltot ble rosemester. Det er vonskelig for de som kommer fro frøndelag oj nordåver å reise
hed til østlandet på vintertid for daltagelsa på Rosemeslerskapet.
Steven.Eriksen,.Øystein Sjursen o9 Jørn Svinsholt

et forslcA iil avholdelse av rosemeitarskop.

fro styret, ble volgt iil

å

siite i et

ulvolg som skol utorbeide

Sak 1.3

for neste års somling. Bjørn Roald orienterte om en stor sotsning for de norske roser ved Norsk
Kennel Kubbs utstilling i Drommen lørste weekend i juni 2012. Def kan vcere-pr oblemer i forhold til overnotting.
Def ble vedtott at styref skal siekke.ut dette marct overnattingsmu-ligheter ved Drommen comping. Dersom det"
ordner seg med' gode overnattingsmuligheter vor årsmøtet enige i 6legge somlingen til NKK utstiilingen i
Drammen.
Valg av s-ted

