
 

 

 

 

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE, 25. MAI 2019 
 

Tilstede 40 medlemmer herav 5 styremedlemmer, 2 æresmedlemmer og 5 ikke-medlemmer. 
 

 ÅPNING 
 Leder, Pål Niclas Vestli, hilste årsmøtet og ønsket velkommen.   
 De ble holdt 1 minutts for de medlemmer som gikk bort i årsmøteperioden.  

  
 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

 Innkalling godkjent uten anmerkninger 
 Saksliste godkjent uten anmerkninger 

  
 VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 

Tone P. Eriksen ble valgt til møteleder og referent og Arnold Bjørklund og Ingar Hære ble 
valgt til å underskrive protokollen. 

 
 ÅRSBERETNING 

Sekretær leste opp årsberetningen. Årsberetningen ble godkjent med 1 anmerkning, KS Suu 
til Kittil Songe har i årsmøteperioden oppnådd tittelen N J(D)CH. Dette legges til i beretningen. 

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

 
 REGNSKAP 

Kasserer, Elin Ruud, gikk gjennom regnskapet. Årsmøtet godkjente regnskapet uten 
anmerkninger. 
 

  



 INNKOMNE FORSLAG 
 

FORSLAG 1 – Forslagstiller styret 

Luzernerpostens fremtid 

 Årsmøtet i 2017 gjorde følgende vedtak: 

Årsmøtet vedtar 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. 
 

I perioden etter årsmøtet i 2017 har vi sendt ut 4 informasjonsskriv til alle medlemmene pr. post, 

samtidig som disse er sendt på e-post og gjort tilgjengelige på ringens hjemmeside. Styret har 

ikke mottatt noen tilbakemeldinger om at medlemmer sier de ikke har fått god nok informasjon. 

Dette er styret fornøyd med. Produksjonen av Luzernerposten var kostbar og ringen har spart ca. 

kr. 45.000,- på å ikke produsere å sende ut Luzernerposten til medlemmene i denne perioden. 

Dette har vært med på å øke ringens egenkapital med bortimot kr. 30.000,-.  

Styret forstår at bladet er savnet blant medlemmene. Luzernerposten har gjennom mange år 

vært det som har gitt alle medlemmene noe tilbake for kontingenten hvert år. Likevel kan ikke 

styret forsvare de ressurser som kreves for å produsere og sende ut blad til medlemmene. Det 

har vært svært få som har bidratt med innhold til Luzernerposten utover fast stoff som jakt- og 

utstillingsresultater, planlagte parringer, kontaktinformasjon til styre og avlsråd, innkalling til 

årsmøte, protokoll fra årsmøte ect. Ser vi tilbake i tid har alle tidligere redaktører av 

Luzernerposten slitt med det samme og vi kan ikke se at dette vil komme å endre seg drastisk i 

årene som kommer heller. Vi har i dag andre kanaler vi deler opplevelser og bilder med 

omverdenen i, og dette er fremtiden.  

Styret mener at vi har klart å gjøre informasjonen til de fleste av ringens medlemmer bedre nå 

enn tidligere, samtidig som vi sparer mye penger. Utgiftene ringen sparer bør gå til premier og 

utmerkelser under årets samlinger, rasemesterskap og landskamper. Dette ser vi i praksis under 

årets jubileumssamling. 

  



Styrets innstilling og begrunnelse: 

Styret anmoder årsmøtet å stemme for å legge utgivelse av Luzernerposten på is på ubestemt 

tid. Med bakgrunn i evalueringen som er foretatt av styret ser man ikke at det er forsvarlig å 

gjenoppta utgivelse av Luzernerposten slik den har vært produsert og utgitt tidligere. 

Luzernerringen skal fortsatt sørge for at alle medlemmer informeres godt gjennom 

informasjonsbrev pr. post og/eller e-post, gjennom luzernerringens hjemmeside, gjennom 

Harehunden og gjennom Luzernerringens side på Facebook. 

Dersom årsmøtet ikke kan støtte styrets innstilling og ønsker at Luzernerringen skal gjenoppta 

utgivelse av Luzernerposten gis styret i ringen i oppgave å sørge for å innhente priser på 

totalkostnad av dette. Dette innebærer et estimat på totale kostnader i forbindelse med 

produksjon, trykking og utsendelse, samt å skaffe ny redaktør til Luzernerposten. I tilleg bør det 

vurderes om man skal gjøre noe med kontingentens størrelse. Dette legges fram for 

medlemmene på årsmøtet i 2020 og Luzernerposten utgis på nytt først på høsten 2020.  

 

Årsmøtets vedtak: 

Utgivelsen av Luzernerposten legges på is på ubestemt tid. Luzernerringen skal fortsatt sørge 

for at alle medlemmer informeres godt gjennom informasjonsbrev pr. post og/eller e-post, 

gjennom luzernerringens hjemmeside, gjennom Harehunden og gjennom Luzernerringens side 

på Facebook. 

 
 

FORSLAG 2 – Forslagstiller styret 

 

Samling og årsmøte i 2020 

 År 2020 2021 2022 

Samling Røed Sentrale Østlandet Sørlandet 

Jaktprøve RM Aust Agder HHK LK Norge arrangør RM Sørlandet 

 

Styrets innstilling og begrunnelse: 

Luzernerringens Årsmøte og samling i 2020 avholdes i forbindelse med Aust Agder 

Harehundklubb sin utstilling på Røed. 

Årsmøtets vedtak: 

Luzernerringens Årsmøte og samling i 2020 avholdes i forbindelse med Aust Agder 

Harehundklubb sin utstilling på Røed. Styret sender en formell henvendelse til aktuell Aust-

Agder innen desember 2019. 

  



 BUDSJETT 
Kasserer, Elin Ruud, La fram budsjettet. Årsmøtet godkjente budsjettet uten anmerkninger. 

 

 VALG 
 Valgkomiteen, ved Arnold Bjørklund, redegjorde for valgkomiteens arbeid og 
 følgende valg ble gjennomført: 
 
Verv  Navn     Valgkomiteens innstilling 
Leder  Pål Niclas Vestli  Ikke på valg Valgt for 2 år i 2018 
Nestleder  Kurt Johnny Moen På valg  Tar ikke gjenvalg 
Nestleder  Jan Erik Haugsrud NY  Velges for 2 år 
Kasserer  Elin Ruud  På valg  Tar gjenvalg, velges for 2 år 
Sekretær  Tone P. Eriksen  Ikke på valg Valgt for 2 år i 2018 
Redaktør  Tone P. Eriksen   Ikke på valg Valgt for 2 år i 2018 
Styremedlem Tor Karlsen  På valg  Tar gjenvalg, velges for 2 år 
Varamedlem Morten Kristiansen På valg  Tar ikke gjenvalg 
Varamedlem Ivar Nordli  NY  Velges for 2 år 
Varamedlem Arnt Skeibrok  Ikke på valg Valgt for 2 år i 2018       
Varamedlem Dag Haugen  Ikke på valg Valgt for 2 år 2018 
Revisor  Olav Haugen  Ikke på valg Valgt for 2 år i 2018 
Revisor  Vidar Salvesen  Ikke på valg Valgt for 2 år i 2018 
Vararevisor Hildur M. Haugen På valg  Tar gjenvalg, velges for 2 år 
Valgkomitee Vidar Salvesen  Ikke på valg Valgt for 3 år i 2018 
Valgkomitee Arnold Bjørklund På valg  Tar ikke gjenvalg 
Valgkomitee Kurt Johnny Moen Ny  Velges for 3 år 
Valgkomitee Arnt G. Skeibrok Ikke på valg Valgt for 3 år i 2017 
 
 
 

 

Enebakkneset 1. juni 2019, Tone P. Eriksen referent 

  
 
 
 
 

_________________________________ 
dato for undertegning 

 
____________________________    ____________________________ 
 Arnold Bjørklund      Ingar Hære 
 

 


