
 

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LUZERNERRINGEN 19/5-2012 
 

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 Ingar 

Hære og Thorleif Øverland ble valgt til å underskrive protokollen. 

 

 

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

en anmerkning, rettet fra 1 til 2 styremøter. 

 

 

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

 familiemedlemskap koster kr. 350,-. 

  

 

6. REGNSKAP 
Tone P. Eriksen gikk gjennom regnskapet. Regnskapet godkjent uten anmerkninger. 

 

 

7. BUDSJETT 
Tone P. Eriksen gikk gjennom budsjettet. Regnskapet godkjent uten anmerkninger. 

 

 

8. INNKOMNE FORSLAG 

 FORSLAG 1 – Forslagstiller styret 

Samling og årsmøte i 2013 

 

Styret i Luzernerringen foreslår å legge neste års samling til Elverumsutstillingen i 

regi av Hedmark Harehundklubb. Denne utstillinga er en erstatning for 

Flisautstillingen og vil foregå i helga ca. 8-9. juni 2013, med overnatting på 

Elverum Camping med 32 hytter vis â vis utstillingsområdet, inne på 

Skogbruksmuseet. Hedmark Harehundklubb er underrettet og positive til dette.  

 



 

Styrets innstilling og begrunnelse: 

Styret foreslår at forslaget godkjennes. 

 

Årsmøtets vedtak: 

Forslaget godkjennes 

 

  FORSLAG 2 – Forslagstiller styret 

   

Landskamp 2013 

 

  Styrets innstilling og begrunnelse: 

Luzernerlandskampen mot svenskene skal i 2013 arrangeres av den norske 

Luzernerringen. Styret foreslår for årsmøtet at landskampen legges til 

Engerdalsprøva i regi av Hedmark Harehundklubb. Dette er en meget bra prøve 

med høy premieringsprosent. Prøven er også strategisk plassert med hensyn til 

prøvedeltakere fra begge land. Prøveleder for Engerdalsprøva er underrettet og 

positiv til Luzernerringens forslag. 

 

  Årsmøtets vedtak: 

   Forslaget godkjennes 

 

  FORSLAG 3 – Forslagstiller styret 

   

Ny webside og webmaster 

Luzernerringens hjemmeside, www.luzerner.org, har vært drevet av webmaster 

Hans Jørgen Flåtten de senere år. Av flere årsaker ønsker han nå å fratre. 

Ringens styre har derfor arbeidet fram forslag til løsning på dette som vi nå 

ønsker å fremlegge for årsmøtet. De senere år har det vært en stor utvikling 

innenfor feltet og løsninger for publisering på hjemmesider er blitt merkbart 

enklere og mer brukervennlige. Vi ønsker derfor å bytte publiseringsløsning. 

Vi ser for oss to alternativer: 

 NKK’s tilbud fra 123hjemmeside.no 

 Dette er en rimelig og enkel løsning som er lett å publisere i. 

 Kostnad for løsningen pr. år vil ligge på ca kr. 500,-. 

  Vurdering: Prisgunstig, men lite fleksibel da alle 

sider/maler er bygd opp likt. Dette vil gi oss en 

hjemmeside som er lik ”veldig” mange andre sider 

og vil gi oss lite særpreg. 

 Idium – Norges ledende webbyrå 

 Dette er en av Norges mest brukervennlige nettsideløsninger 

 Kostnad for løsningen er kr. 7.990, deretter kr. 5.000,- pr. år.  

 Vurdering: Klart dyrere alternativ enn alternativ 1, men en 

mye bedre løsning. Vi får profesjonell hjelp til oppsett og 

har fri support. Løsningen er webbasert og det eneste man 

trenger for å oppdatere er tilgang til internett. 

 

Sekretær og redaktør, Tone P. Eriksen, har tatt på seg rollen som ny webmaster 

og dersom årsmøtet godkjenner dette vil hun kunne starte arbeidet med ny 

hjemmeside i løpet av juni 2012. Styret finner det spesielt hensiktsmessig at 

http://www.luzerner.org/


webmaster er en i styret i ringen. Den viktigste årsaken er evnen til å raskt 

kunne legge ut aktuelt stoff i forbindelse med ringen uten at dette må gå via 

en ”ekstern” person. Feilkildene vil derfor også bli mindre. Styret har også nært 

samarbeid med Avlsrådet noe som igjen vil gjøre det lettere for Avlsrådet å få 

lagt ut sine oppdateringer raskt.  

 

Vi foreslår videre at webmasters kompensasjon på kr. 4.000,- opprettholdes 

  

  Styrets innstilling og begrunnelse: 

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne styrets innstilling og velge å gå for 

alternativ 2. Dette vil gi Luzernerringen et ansiktsløft og vil gi et godt inntrykk 

av Ringen. Ringen har god økonomi og har de senere år spart mye penger på at 

ringen igjen håndterer utformingen av Luzernerposten selv.  

 

Årsmøtets vedtak: 

Forslaget godkjennes. Det ble poengtert fra årsmøtet at budsjettet burde vært 

tatt opp som sak etter behandling av dette forslaget. Styret tok dette til 

etterretning. 

 

 

9. VALG 
 Valgkomiteens formann. Arnold Bjørklund, redegjorde for valgkomiteens arbeid og 

 følgende valg ble gjennomført: 

 

Styret 2011      Valgkomiteens innstilling 2012 

Leder  Tom S. Braaten    Gjenvalg, velges for 1 år VALGT 

Kasserer  Elin Ruud    Gjenvalg, velges for 1 år VALGT 

Sekretær  Tone P. Eriksen   Gjenvalg, velges for 2 år VALGT 

Styremedlem Kurt Johnny Moen   Ikke på valg, 1 år igjen 

      Styremedlem Arne Wester    På valg, ikke gjenvalg. 

         John Smedbakken valgt for 2 år 

Varamedlem Morten Kristiansen   Gjenvalgt, velges for 1 år VALGT 

Varamedlem Arnt Skeibrok    Gjenvalgt, velges for 1 år VALGT 

Varamedlem Dag Haugen    Gjenvalg, velges for 1 år VALGT 

Revisor  Karin Fagerås    Gjenvalgt, velges for 2 år VALGT 

Revisor  Cecilie Sundtvedten   Ikke på valg, 1 år igjen 

Vararevisor Pål Leonardsen   Gjenvalgt, velges for 2 år VALGT 

Valgkomitee Vidar Salvesen   Ikke på valg, 1 år igjen 

Valgkomitee Arnold Bjørklund   Gjenvalg, velges for 3 år VALGT 

Valgkomitee Knut Aaserud    Ikke på valg, 2 år igjen 

 

 

Enebakkneset 1. juni 2012, Tone P. Eriksen referent 

 

  

_________________________________ 

Sted og dato for undertegning 

 

____________________________    ____________________________ 

 Ingar Hære       Thorleif Øverland 


