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Referat fra årsmøte i Hygenritgen 8. juni 2Ol3
Sted: Skoslien Gjestgiveri, Kirkener.
42 fremmøtte velkonme.n til årsmøtet. Før {orsqm[ingen Stqrtet
på årsmøte sokene, ble de ov Hygenringens hedlemmar som er gått bori i løpet ov året,

Le.de,r Bjørn Roold ønsket de

minnet med et minutts stillhet. Det ble giti eksiro oppmerksomhet i forhold til eresmedlem
Torbjørn 6ronheim sitt bortfall. Bjørn Roald holdt en kori minhetole på vagne av ringen. Det
ble også gitt en gave lil enke 6erd oranheim lra Hygenringen.
Bjørn Roald ble volgt

til

møteledar,lørn Svinsholt volgt som referent. Mognus Tjelmelond og
Torbjørn Fostvedt ble volgt iil å underskrive protokollen
Det ble avholdt et lotteri i pousen ov årsmøtet som gov en god inntekt til ringen, Det vor gitt
flere pnemier til ringen fra medlemmene, spesielt må neves Tone Jokobsen sin flotte klokke
montert på treplote o9 Jon Anders Nesbakken med baderomsutstyr til en stor verdi.
fnnkolling:
Innkolling og saksliste enstemmig godkjent.
Årsbcretnirrg

:

Formonn laste drsberetningen som vor sendt medlemmene i innkollingen. Enstemmig godkjent.
Regnskop:

Revidert regnskop ble lagt frem ov kosserar Asbjørn Bjellond med et overskudd på kr 1382.
Likviditelen er god.

fontingent:
Dai ble enstemmig vedtott å holde kontingenten uendret pd 250.
Bchordle innkomne forslog
Rosemesterskap (RM) for hygenhund
T ?O12 var del

prøvedalo

et prøveår med avholdelse ov rosmesierskap for

Hygen med ordning med felles

for hele londet.

Reviderte kriierier for ovholdelse ble gjennomgått av Bjørn Roold. Det settes av en felles
doto, fortrinnsvis en lørdag. Deltokere kon melde på til ønsket horehundklubb 09 stille enfen
på ÅP eller EP. Det er kun resultot oppnådd den fostsott e prøvedatoen som taller i kåringen.
Det kom flere innspill på dette med ovholdelse av rosemesterskap. Boye Ølstøren ønsket
tilboke et felles rasemeterskap mad Dunker og Holden. slik vi hadde tidligere. Han oppfordret
det nye styret til å to kontokt med de ondre ringene for å se på mulighetene lor detle.
Karl ole solberg mente ot dei skulle ve.re årets hund og ikke vinner ov rasemesterskap€t sotn

18.5.2019

'
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skol delto i Europopokal konkurronsen. Tor Olov Svinsås menfe of man burde fortSette med
orrangementet som dei er i dog, do dei vil bidro til ot flest mulig hunder stiller og kommer seg
på joktprøve. Asbjørn Bjellond foreslo

ot det nye styret bør jobbe videre med dette.

Døt kom også frem ønske om å kolle arrongementet noe dnnet en et rosmeterskap. Forslag på
Hygendog og at vinneren ikke qutomatisk sl«l delto på Europapokolkonkurransen.
Årsmgra,

s!!k fir-fpresliitie-EÅ-regler med eh endring

om å kalle

det Hy.gandog

Endrinq i vedtekter

Det nye styret skal se på vedtektene til Hygenringen og om dat er behov for endringer i
forholds til innspill som ar fremkommet fro medlemmene
Volg:
Medlem av volgkomiteens, il,lorten JepPestøl redegjorde

Volgat forløp udramatisk og

Leder:
Styrernedlemmer:

1:
Voro 2:
Voro

fikk

for

komiteens innstilling.

en sådan sahmensetning:

Sjursen
Erling Ness
Bjørn Hougseth
Øystein4augerud
Åsbjørn Bjellond
Eivind Nordby
Benrry Stion Øverlond
ø,ystein

NY

Ikke på volg^
6jenvolg (2 år)
NIY

fkke

På volg

NY
NY

lv\oteriolfonralter: EivindMrdby

NY

Revisor:

Årild Tofthogen

6jenvalg
Gjenvalg

Volgkomitd:

1: /t^orteh Jeppesrøl (Leder)

Iot

Helge Øvre

2: Torbjørn l(alhovd
3: Elling Nideng

Ev€ntu.lt
Neste års somling pd 8iri, Steinvik comping vil vere vår bose. Reserveri hytter'
Mer info kommer fro siyret
Referent Jørn Svinsholt

Mognus Tjelmelond (sign)

Torbjørn Fostvedt (sign)

18.s.2019
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Avtroppende styremedlem Jørn Svinsholt.ieder premieutdelingen med stø hånd

Åreis unghund,Frøya til Hovdal
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Roy med NM vinner 5e King

Svartkjel o9 Trønderbotoljonen under vingen på Cohcorden

18.i.2019
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Eivind Nordby med lÅilleniumpokolen som han tok

til

odel og eie.

Eivind er også ringens nye moterialforvolter.

