Møtereferat
Styremøte 22.3.2022
Til stede:

Willy Jensen, Roy Dramstad, Jørn Veisten,
Roger Bakkerud (vara for Helene)

Ikke til stede:

Helene Grytbakk Lillevold

Referent: Willy Jensen
Saker
1.

Hygenpokalen (vandrepokal)
Kriterier ble diskutert og det ble enighet om at både utstilling på treffet
og en felles EP skal telle med på resultatene. Utstillinger vektet som en
fjerdedel av EP på en skala fra 10 til 100. Konkurransepoeng fra EP og
utstilling blir lagt sammen for å kåre en vinner. Se mer på hjemmesiden
Willy legger inn info på hjemmesiden
Ikke årsmøtesak

2.

Formell stiftelsesdato av Hygenringen
Skal styret enes om at 1.5.1999 er offisiell stiftelsesdato? Da ble
Hygenringen Norge stiftet. Det er også denne datoen som er den
offisielle i Brønnøysundregistrene. Hygenringen Østlandet ble stiftet
3.4.1992 og Hygenringen sør ble stiftet 25.2.1979
En avklaring her er avgjørende for hvilke år vi skal benytte som formell
stiftelsesdato.
Styre lager grunnlag og legger fram saken på årsmøtet 2022. Grunnlaget
tas på neste møte.

3.

Delvis sponsing av startkontingent ved Eliteprøver
Sponsing med kr 1000.- av startkontingent. Maks kr 20 000.Hund må stille begge dager med mindre gyldig trekkgrunn (A).
Eiers ansvar å søke til ringen. Først til mølla.
Willy legger informasjon på FB og hjemmeside.
Ikke årsmøtesak

4.

Bildearkiv
Premiere til 3 stk som sender inn bilder til bildearkiv (valpebilder,
utstillingsbilder og jaktbilder) til hjemmesiden.
Bilder må sendes på mail til post@hygenringen.com med oppgitt reg. nr,
eier og hvem som har tatt bildet. Bildet må være på minst 1 MB.
Premier trekkes på årsmøtet. Valgfritt tøy fra resterende kolleksjon.

Willy lager innlegg på hjemmeside.
5.

Premier til årsmøtet
Tone lager fat, og premier.
Jørn lager oversikt i rekkefølge lavest til høyest, og Roy melder til Tone.

6.

Elverumsutstillingen
Hvem drar – Roy og Marion?
Roy sjekker opp bestilling av stand og kommer tilbake til styret om det er
Marion og han som representer Hygenringen på Elverum.

7.

Neste møte – uke 20

