PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LUZERNERRINGEN 8/6-2012
Tilstede 30 medlemmer herav 4 styremedlemmer og 3 hedersmedlemmer.

1. ÅPNING
Leder, Tom S. Braaten, hilste årsmøtet og ønsket velkommen.

2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Innkalling godkjent uten anmerkninger
Saksliste godkjent uten anmerkninger

3. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE
PROTOKOLLEN
Tom S. Braaten ble valgt til møteleder, Tone P. Eriksen valgt til referent og Arnold
Bjørklund og Geir Holden ble valgt til å underskrive protokollen.

4. ÅRSBERETNING
Sekretær, Tone P. Eriksen, leste opp årsberetningen. Årsberetningen ble godkjent uten
anmerkninger.

5. FASTSETTELSE AV KONTINGENT
Kontingenten holdes uendret. Enkeltmedlemskap koster kr. 250,- pr- år og
familiemedlemskap koster kr. 350,-.

6. REGNSKAP
Kasserer, Elin Ruud, gikk gjennom regnskapet. Regnskapet godkjent uten
anmerkninger.

7. BUDSJETT
Kasserer, Elin Ruud, gikk gjennom budsjettet. Budsjettet ble godkjent med følgende
anmerkninger:
 Hvorfor er porto-posten økt?
o Luzernerposten skal lages i annet format A4 som gir økte portoutgifter.
 Hvorfor budsjetteres det med underskudd?
o Ringen har meget god økonomi og det er bra å få egenkapitalen ned noe.
Det er ikke meningen at egenkapitalen til Ringe skal øke hvert år.
Pengene skal tilbake til medlemmene.

8. INNKOMNE FORSLAG
 FORSLAG 1 – Forslagstiller styret
Samling og årsmøte i 2014
Styret i Luzernerringen foreslår å legge neste års samling til Biri. Norsk
Harehundklubbers Forbund(NHKF) arrangerer en jubileumsutstilling i forbindelse
med at NHKF er 60 år i 2014 på Biri Travbane lørdag 21. juni 2014.
Styret i Luzernerringen har allerede vært i kontakt med Biristranda Camping for å
forhåndsbooke hytter. Denne campingen ligger 12 km fra Biri Travbane og det er
en flott plass ved Mjøsas bredd. Schweitzerringen har allerede vært i kontakt med
samme camping og styret ser svært positivt på å kunne være sammen med
svetiserstøvervenner gjennom helga. Det opprettes kontakt mellom ringene for å se
på denne muligheten.
Dersom det viser seg at det ikke lar seg gjøre å finne en plass for overnatting med
plass til alle gir årsmøtet styret mandat til å arbeide fram et annet alternativ.
Medlemmene vil informeres om dette i god tid.
Styrets innstilling og begrunnelse:
Styret foreslår at forslaget godkjennes. Samlinga i 2014 avholdes i forbindelse
NHKF sin jubileumsutstilling på Biri Travbane og avholdes i helgen 20. – 22. juni
2014.
Årsmøtets vedtak:
Enstemmig vedtatt



FORSLAG 2 – Forslagstiller styret
Endringer i Statutter for Luzernerringen
Styret ser behov for å gjøre noen mindre endringer i statuttene og ønsker at
årsmøtet kan vedta å endre følgende:
 Statutter for Luzernerringen endres til Vedtekter for Luzernerringen
Vedtekter er et mer moderne ord enn statutter og gjør de mer ”up to date”.
 §3
Frist for forslag som skal behandles på årsmøtet endres fra å være mottatt styret
fire uker før samlingen til være mottatt styret skriftlig to uker før samlingen.
 §5
Kun hunder med eiere som er medlem av den norske Luzernerringen kan være
med å kjempe om Ringens utmerkelser.
 §8
endres fra ”Endring av statuttene…….” endres til ”Endring av
vedtektene…..”

Styrets innstilling og begrunnelse:
Styret foreslår at forslaget godkjennes. Revidert utgave publiseres på ringens
hjemmeside og i neste nummer av Luzernerposten. Alle nye medlemmer får
vedtektene i pr. post ved innmelding.
Årsmøtets vedtak:
Enstemmig vedtatt

9. VALG
Valgkomiteens formann. Arnold Bjørklund, redegjorde for valgkomiteens arbeid og
følgende valg ble gjennomført:
Styret 2012
Leder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Revisor
Revisor
Vararevisor
Valgkomitee
Valgkomitee
Valgkomitee

Tom S. Braaten
Elin Ruud
Tone P. Eriksen
Kurt Johnny Moen
John Smedbakken
Morten Kristiansen
Arnt Skeibrok
Dag Haugen
Karin Fagerås
Cecilie Sundtveten
Pål Leonardsen
Vidar Salvesen
Arnold Bjørklund
Knut Aaserud

Valgkomiteens innstilling 2013
Gjenvalg, velges for 1 år VALGT
Gjenvalg, velges for 2 år VALGT
Ikke på valg, 1 år igjen
Gjenvalg, velges for 2 år VALGT
Ikke på valg, 1 år igjen
Gjenvalg, velges for 2 år VALGT
Gjenvalg, velges for 2 år VALGT
Ikke på valg, 1 år igjen
Ikke på valg, 1 år igjen
Gjenvalg, velges for 2 år VALGT
Ikke på valg, 1 år igjen
Gjenvalg, velges for 3 år VALGT
Ikke på valg, 2 år igjen
Ikke på valg, 1 år igjen

Enebakkneset 11. juni 2013, Tone P. Eriksen referent

_________________________________
dato for undertegning
____________________________
Arnold Bjørklund

____________________________
Geir Holden

