PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE, FOLLDAL 8. JULI 2017
Tilstede 28 medlemmer, herav 5 styremedlemmer og 2 æresmedlemmer.


ÅPNING
Leder, Tom S. Braaten, hilste årsmøtet og ønsket velkommen.
De ble holdt 1 minutts for de medlemmer som gikk bort i årsmøteperioden.
Leder ønsket spesielt Tore Folkesson velkommen som eneste svenske medlem.



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



VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
Tom S. Braaten ble valgt til møteleder, Tone P. Eriksen valgt til referent og Arnt G. Skeibrok
og Vidar Salvesen ble valgt til å underskrive protokollen.



ÅRSBERETNING
Leder, Tom S. Braaten, leste opp årsberetningen. Årsberetningen ble godkjent med følgende
anmerkning: Det var 34 hunder som ble stilt på utstillingen på Røed og ikke 27 slik det står i
beretningen. Dette endres.



FASTSETTELSE AV KONTINGENT
Kontingenten foreslås uendret i neste årsmøteperiode.
Kontingent enkeltmedlemskap kr. 300,- pr. år.
Kontingent familiemedlemskap kr. 400,- pr. år.



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



INNKOMNE FORSLAG

FORSLAG 1 – Arnold Bjørklund, Dag Haugen m/flere
Samling og årsmøte i 2018
Neste års samling og årsmøte blir lagt til Aust Agder forbindelse med AAHK sin utstilling medio
august 2018. Dette blir etter all sannsynlighet lagt til Røed Camping i Risør.
Aust Agder harehund klubb stiller seg også villige til att Luzernerringen kan arr. sitt rasemesterskap
2018 på deres høstprøve.
Styrets innstilling og begrunnelse:
Forslaget tiltres
Årsmøtets vedtak:
Som innstilling, enstemmig vedtatt

FORSLAG 2 – Forslagstiller styret
Samling og årsmøte i 2019
I forbindelse med planlegging av Luzernerringens 30.-års jubileum i 2019 ønsker vi at årsmøtet vedtar
sted for jubileumssamling i 2019. Styret har vært i kontakt med Hedmark Harehundklubb og fått
bekreftet at Luzernerringen vil prioriteres dersom årsmøtet vedtar at vi ønsker å ha vår
jubileumssamling under deres utstilling på Morokulien mai 2019. Ved å legge samlingen her vil det
også gjøre muligheten større for at våre svenske venner kan feire jubileum sammen med oss.
År
Samling
Jaktprøve

2018
Røed
RM AAHK

2019
Morokulien 30 år
LK Sverige

2020
Sørlandet
RM Sørlandet

Styrets innstilling og begrunnelse:
Luzernerringens Årsmøte og samling i 2019 avholdes i forbindelse med Hedmark Harehundklubb sin
utstilling på Morokulien.
Årsmøtets vedtak:
Som innstilling, enstemmig vedtatt

FORSLAG 3 – Forslagstiller styret
Luzernerringen søker om innlemmelse i Norske Harehundklubbers Forbund(NHKF)?
Norska Harehundklubbers Forbund(NHKF) har over en tid arbeidet for at raseringene og deres
medlemmer skal opptas som medlemmer i forbundet. Nødvendige vedtak er gjort av NHKF og
forbundet har jobbet fram gode løsninger etter innspill fra ringene.
På vårt årsmøte i 2016 fremmet styret forslag om at Luzernerringen skulle stemme for søknad og
opptak i forbundet. Årsmøtet vedtak sier følgende:
Saken utsettes. Et enstemmig årsmøte stemte for å utsette saken. Årsmøte kunne ikke se at det var
kommet nye momenter på plass i saken. Saken reises på neste årsmøte.
På bakgrunn av vedtak på Luzernerringens årsmøte i 2016 reises nå saken opp på nytt.
NHKF har gjort en meget god jobb, men leder Arild Nygård i spissen. Det har lyttet til innspill fra
ringene og kommet fram med et godt gjennomtenkt forslag, som er forankret og godkjent av NKK.
Forbundet vært villige til å se på alle muligheter som kan bringe oss videre i arbeidet med å legge til
rette for et enhetlig Harehund Norge.
NHKF kommer nå ut med følgende forslag til medlemskap i ringene dersom de blir medlemmer av
forbundet:
Kategori A - Lokal harehundklubb/NHKF/NKK + ringmedlemsskap kontingent
Dette er medlemmer med hund som deltar aktivt både på utstillinger og harehundprøver. Dette er
medlemmer som til nærmest 100% også er medlem av lokal harehundklubb og som er bærebjelken i
respektive raseringer. Disse medlemmene oppfyller allerede alle krav i hht. NHKF/NKKs vedtekter.
Kategori B - Husstandsmedlemskap i ringen
Husstandsmedlemmer er også ett begrep i raseringene og dette er fortrinnsvis medlemmer som har
nære relasjoner til gruppen nevnt ovenfor.
Kategori C – Ringmedlemsskap
Eldre medlemmer som ikke lenger har egen hund, men ønsker medlemskap i rasering nærmest som
«hundevenn» for sin rase. Mao ett medlem som ønsker å støtte rasen sin og ta del av det sosiale
samværet raseringen har å tilby. Dette medlemmet har ikke behov av/nytte av de
fordeler/rettigheter/plikter ett medlemskap i lokal harehundklubb /NHKF/NKK gir.
Kategori D – Ringmedlemsskap
Raseringene bidrar også med ett betydelig rekrutteringsarbeid og enkelte av disse nye medlemmene
har et behov for å føle seg litt frem før de er klare til å tegne seg for et komplett medlemskap. Det
kan være førstegangsjegeren som er nysgjerrig på å skaffe seg en
harehund eller jegeren som nettopp har skaffet seg en harehund og vil se hva miljøet har å tilby. I
denne gruppen ser vi et stort potensiale for at flesteparten av disse ender opp som komplette
medlemmer.
Dersom Luzernerringen søker om medlemskap i NHKF vil prosessen som følger:
1. Raseringene søker medlemskap i NHKF og får med dette tilgang til klubbadministrasjon i NKK
2. NKK åpner for en ny medlemskategori som forslagsvis kan hete «Rasering under NHKF».
Raseringen får selv ansvaret å melde inn medlemmer via klubbadministrasjon, gjelder kun
medlemskap i rasering.
3. NHKF stiller krav til raseringene om at hver gang de tar opp nye medlemmer skal de
presenteres for muligheten/oppfordres til å tegne ett komplett medlemskap (rasering/lokal
harehundklubb/NHKF/NKK)
4. Er du kun medlem i en rasering teller ikke medlemskapet som stemmeberettiget til RS i
NHKF fra aktuell rasering. Medlemmet er heller ikke valgbar til tillitsverv i NHKFs valgte
organer.

Det er viktig å presisere at Luzernerringen vil få 1 stemme på RS. Alle ringer får 1 stemme så lenge
man har 0-100 medlemmer innenfor kategori A. Ringer med 101 – 200 medlemmer innenfor samme
kategori får 2 stemmer.
For ringens anliggende vil dette bety at vi sparer kostnader med utsendelse av kontingent. Forbundet
bekrefter at NKK eller forbundet ikke vil kreve økonomisk kompensasjon for utsendelser og bruk av
medlemssystemet. Det vil selvsagt også frigjøre ressurser da kasserer i dag bruker mye tid på
oppfølging av kontingent. Da er vi over på de administrative aspekter som selvsagt også vil gjøre det
lettere for ringen å følge opp medlemmene. Vi vil få tilgang til et elektronisk medlemsregister der vi
enkelt kan få tak i medlemmenes kontaktinformasjon. Lister kan enkelt hentes ut til bruk i ringen
som for eksempel ved innkalling til årsmøter etc.
Styrets innstilling og begrunnelse:
Styret ser at det som viktig at harehundmiljøet i Norge står samlet og er tydelig på at et forbund der
raseringene også er medlemmer er bra for hele miljøet. Luzernerringen vil ikke være tjent med å stå
utenfor forbundet og anbefaler årsmøtet å stemme for søknad om innlemmelse. NHKF har tatt
ringenes tilbakemeldinger på alvor og det fremstår tydelig at nødvendige hensyn er tatt.
Årsmøtet vedtar at Luzernerringen søker om innlemmelse i Norsk Harehundklubbers Forbund så
snart som mulig. Luzernerringen må vedta nye vedtekter, se forslag 4. Disse gjøres gjeldende for
Luzernerringens medlemmer etter at innlemmelse er vedtatt. Nye vedtekter skal godkjennes av
Norske Harehundklubbers Forbund.

Årsmøtets vedtak:
Som innstilling, enstemmig vedtatt

FORSLAG 4 – Styret
Nye vedtekter
Ved innlemmelse av Luzernerringen i Norske Harehundklubbers Forbund må Luzernerringens
gjeldende statutter endres etter lovmal fra NKK.
Styret har innlemmet Luzernerringens viktigste formål inn i disse maler og anbefaler årsmøtet å
vedta disse. Nye vedtekter gjelder først etter at innlemmelse er godkjent av NHKF og dermed også at
de nye vedtektene er godkjent.
Styrets innstilling og begrunnelse:
Forslaget tiltres
Årsmøtets vedtak:
Som innstilling, enstemmig vedtatt

FORSLAG 5 – Forslagstiller styret
Luzernerpostens fremtid
Luzernerringen har i mange år produsert og sendt ut Luzernerposten til medlemmene sine. I alle
disse årene har innholdet i utgivelsene vært av varierende kvalitet. Det er svært få som bidrar med
innhold utover fast stoff som jakt- og utstillingsresultater, planlagte parringer, kontaktinformasjon til
styre og avlsråd, innkalling til årsmøte, protokoll fra årsmøte ect. Alt dette er informasjon som
allerede er publisert på ringens hjemmesider og delt på vår Facebookgruppe. Luzernerposten er
kostbart for ringen og det er tidkrevende for redaktør. Styret har derfor kommet fram til at vi mener
at det er ganske råflott å produsere Luzernerposten slik den gjøres i dag. Det er mange måter vi kan
dele informasjon til våre medlemmer på uten at det koster så mye som en utgivelse av
Luzernerposten. Vi ser helt klart at det er viktig at vi har informasjonskanaler der vi når fram til alle
våre medlemmer.
Styret ser derfor for seg at følgende kan erstatte dagens Luzernerpost:
 Årlig informasjonsbrev/hefte som sendes ut til alle medlemmer etter hvert årsmøte
 Sporadiske nyhetsbrev til medlemmene på e-post
 Benytte Harehunden og de sidene som er tilgjengelige for oss der, i minimum 2 av 4 nummer
i året.
 Utvikle ringens hjemmeside med bedre muligheter for å dele historier og bilder fra
medlemmene
 Omgjøre Luzernerringens gruppe på Facebook til en side som gjør det lettere å dele
informasjon for alle.
Styret ser at dette alt i alt vil gjøre informasjonen til medlemmene bedre enn i dag samtidig som vi
sparer mye penger. Et estimert kostnadsbilde, sett alternativene opp mot hverandre, gir nesten en
besparelse på 75 % opp mot utgiftene vi har hatt med en utsendelse av Luzernerposten årlig.
Utgiftene ringen sparer på dette ser styret heller bør gå til premier og utmerkelser under årets
samlinger, rasemesterskap og landskamper.
Ved innlemmelse i NHKF vil vi også få tilgang til web-basert medlemsregister der vi lett kan få ut
oversikt over oppdatert medlemslister, liste over nye medlemmer og utgåtte medlemmer. Ved
medlemskap i forbundet skal ringen heller ikke sende ut faktura på medlemskap, skal at utgiftene på
dette også spares.
Styrets innstilling og begrunnelse:
Styret foreslår å sette utgivelsen av Luzernerposten på is i en prøveperiode fra årsmøtet i 2017 til
årsmøtet i 2019 og deretter ta en evaluering på årsmøtet i 2019. Årsmøtet i 2019 vedtar fremtida for
Luzernerposten, om den enten vedtas avviklet eller gjenopptatt.
Følgende tiltak iverksettes så lenge Luzernerposten er lagt på is:
 Årlig informasjonsbrev/informasjonshefte
 Sporadiske nyhetsbrev på e-post
 Benytte Harehunden til informasjon
 Forbedre ringens hjemmeside
 Gjøre om Luzernerringens Facebook-gruppe til en Facebook-side.
Årsmøtets vedtak:
Som innstilling. Vedtatt mot 1 stemme

 VALG
Valgkomiteen, ved Arnold Bjørklund, redegjorde for valgkomiteens arbeid og
følgende valg ble gjennomført:
Verv
Leder
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Redaktør
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Revisor
Revisor
Vararevisor
Vararevisor
Valgkomitee
Valgkomitee
Valgkomitee

Navn
Tom S. Braaten
Pål Niclas Vestli
Kurt Johnny Moen
Elin Ruud
Tone P. Eriksen
Tone P. Eriksen
Tor Karlsen
Morten Kristiansen
Arnt Skeibrok
Dag Haugen
Olav Haugen
Vidar Salvesen
Pål Leonardsen
Hildur M. Haugen
Vidar Salvesen
Arnold Bjørklund
Arnt G. Skeibrok

På valg
NY
På valg
På valg
Ikke på valg
Ikke på valg
NY
På valg
På valg
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg
På valg
NY
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg

Valgkomiteens innstilling
Tar ikke gjenvalg
Valgt for 1 år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år 2016
Valgt for 2 år 2016
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år 2016
Valgt for 2 år 2016
Valgt for 2 år
Er ikke medlem
Valgt for 1 år
Valgt for 2 år 2016
Valgt for 3 år i 2015
Valgt for 3 år

Enebakkneset 10. juli 2017, Tone P. Eriksen referent

_________________________________
dato for undertegning
____________________________
Arnt G. Skeibrok

____________________________
Vidar Salvesen

