
 

 

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE, LAMPELAND 30. MAI 2015 
 

Tilstede 28 medlemmer herav 5 styremedlemmer og 1 æresmedlem. 
 

 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 alle de nye medlemmene velkommen. Tom takket 
 medlemmene som flinke representanter for rasen i forbindelse med  
 utstillinger. Det ble også rettet en stor takk til leder av avlsrådet, Geir Holden for den jobb
 han legger ned for rasen.  

 
 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 Thorleif Øverland 
og Knut Aaserud ble valgt til å underskrive protokollen. 

 
 ÅRSBERETNING 

Sekretær, Tone P. Eriksen, leste opp årsberetningen. Årsberetningen ble godkjent med 
anmerkninger. Det ble, av sekretær påpekt noen skrivefeil – disse rettes opp. 

 
 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. 

 
 BUDSJETT 

Kasserer, Elin Ruud, gikk gjennom budsjettet.  
Budsjettet ble godkjent med den anmerkning fra årsmøtet om at et budsjett bør gå i 0. 

 



 INNKOMNE FORSLAG 
 
FORSLAG 1 – Vidar Salvesen og Arnold Bjørklund 
 
Vandrepremier 
Vil foreslå at alt av vandrepremier utgår. Slik at hvis du får en pris så skal den beholdes. Vil 
gjerne ha en diskusjon om dette på årsmøtet. Tina til årets hund må det vel være penger til 
og kjøpe en ny vert år. 
 
Styrets innstilling og begrunnelse: 
Styret har hatt forslaget oppe til behandling og kan ikke se at allerede oppsatte 
vandrepremier kan utgå. Premiene og kriteriene er allerede oppsatt og kan dermed ikke 
endres.  
Dette gjelder følgende vandrepremier: 
Ove Svartvadets pokal 
Gudolf Skuteruds ærespris 
Erik Korneliussens Minnepremie 
Copiads vandringspris 
ÅP-prisen 
Årets hund 
Spesielt for årets hund: alle vinnere tildeles en premie til odel og eie i tillegg til napp i 
vandrepremien.  Denne vandrepremien må vinnes 3 ganger med minimum 2 forskjellige 
hunder. Da nåværende vandrepremie (tine) allerede har 4 forskjellige hunder med napp, vil 
det være vanskelig å tildele denne til bare en av disse hundene. Dersom vandrepremien for 
årets hund skal utgå vil det være naturlig å vente til nåværende vandrepremie er tildelt en til 
odel og eie. 
Styret anbefaler derfor årsmøte om å avvise forslaget og la vandrepremier og kriterier være 
uendret. 
 
Årsmøtets vedtak: 
Etter lange diskusjoner ble innkommet forslag og styrets innstilling satt opp mot hverandre 
der styrets innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. 

  

 FORSLAG 2 – Forslagstiller styret 
 
 Samling og årsmøte i 2016 
 
 I henhold til vedtak på forrige årsmøte har styret arbeidet med å komme på tur med 
 samlinger annethvert år sør i landet.  
 
 Styret har fått bekreftet at Aust Agder Harehundklubb ønsker oss velkommen til å avholde 
 samlinga i 2016 i forbindelse med deres utstilling på Røed Camping. Videre har de også 
 bekreftet at vi kan arrangerer RM hos de samme år. 
 
 
 
 
 
 
 
 

År 2016 2017 2018 

Samling Røed(AaHK) Østlandet Sørlandet 

Jaktprøve RM (AaHK) LK Østlandet RM Sørlandet 



 Styrets innstilling og begrunnelse: 
 Styret innstiller på at neste års samling avholdes i forbindelse med AaHK sin utstillling på 
 Røed. 
 
 Årsmøtets vedtak: 
 Enstemmig vedtatt 

 

 FORSLAG 3 – Forslagstiller styret 
 
 Ny vandrepremie oppsatt etter gave fra svenske Luzernerringen 
 
 I forbindelse med ringens 25-års jubileum fikk vi en gave fra svenskene. Denne gaven ønsket 
 svenskene at vi satt opp som en vandrepremie.  
 
 Styrets innstilling og begrunnelse: 
 Styret foreslår at gaven settes opp som vandrepremie og kalles 
 25-års jubileumspris – gitt av svenske Luzernerringen 
 
 Vandrepremien deles ut etter følgende kriterier: 
 Tildeles den Luzernerstøver som oppnår høyeste plassering i NM. Dersom ingen hund deltar i 
 NM tildeles vandreprisen den hund som oppnår høyeste/beste plassering i DM’ene samme 
 jaktsesong. Ved lik plassering i forskjellige distrikt tildeles vandreprisen den hund med 
 høyeste konkurransepoeng (jaktprøveresultat= PP+KP) 
 Prisen går i 5 år, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020, og tildeles til 
 odel og eie den som i perioden har oppnådd høyeste/beste premiering. 
 
 Årsmøtets vedtak: 
 Enstemmig vedtatt 

 

 FORSLAG 4 – Forslagstiller styret 
 
 Kriterier for økonomisk kompensasjon fra Luzernerringen ved import av Luzernerstøver fra 
 land utenfor Norden 
 
 Styret ønsker at årsmøtet kan vedta nye kriterier for at ringen gir økonomisk kompensasjon 
 ved import av Luzernerstøver fra land utenfor Norden.  
 
 Styrets innstilling og begrunnelse: 
 Styret foreslår at årsmøtet vedtar at følgende kriterier må oppfylles for økonomisk 
 kompensasjon ved import av Luzernerstøver fra land utenfor Norden.  
 
 Kriterier for økonomisk kompensasjon fra Luzernerringen ved import av Luzernerstøver fra 
 land utenfor Norden 
 Følgende kriterier må oppfylles for at kompensasjon gis: 
 1. Luzernerringen støtter medlemmer, som etter søknad, ønsker å importere hund fra 
  land utenfor Norden. Ringen støtter en import med inntil kr. 5.000,-. 
 2. Importen må være ubeslektet i minimum 2 ledd bak importhunden. 
 3. Importen bør være etter de beste jaktlige linjer i landet den kommer fra. 
 4. Importen må være at den skal benyttes videre i avl. 
 5. Den økonomiske kompensasjonen utbetales ikke før det er født valper etter  
  importen. 



 Årsmøtets vedtak: 
 Årsmøtet vedtok styrets forslag med følgende endringer (i kursiv og fet) i kriteriene: 
 1. Luzernerringen støtter medlemmer, som etter søknad behandlet av styre og avlsråd, 
  ønsker å importere hund fra land utenfor Norden. Ringen støtter en import med 
  inntil kr. 5.000,-. 
 2. Importen må være ubeslektet i minimum 2 ledd bak tidligere importerte i Norge og 
  Sverige. 
 3. Importen bør være etter de beste jaktlige linjer i landet den kommer fra. 
 4. Importen må være at den skal benyttes videre i avl. 
 5. Den økonomiske kompensasjonen utbetales ikke før importen er benyttet i avl. 
 
 
 

 VALG 
 Valgkomiteen, ved Vidar Salvesen, redegjorde for valgkomiteens arbeid og 
 følgende valg ble gjennomført: 
 Verv  Navn     Valgkomiteens innstilling 
 Leder  Tom S. Braaten  På valg  Valgt for 1 år i 2015 
 Nestleder Kurt Johnny Moen På valg  Valgt for 2 år 2015 
 Kasserer Elin Ruud  På valg  Valgt for 2 år 2015 
 Sekretær Tone P. Eriksen   Ikke på valg Valgt for 2 år 2014 
 Redaktør Tone P. Eriksen   Ikke på valg Valgt for 2 år 2014 
 Styremedlem Pål Niclas Vestli  Ikke på valg Valgt for 2 år i 2014 
 Varamedlem Morten Kristiansen Ikke på valg Valgt for 2 år 2015 
 Varamedlem Arnt Skeibrok  Ikke på valg Valgt for 2 år 2015 
 Varamedlem Dag Haugen  Ikke på valg Valgt for 2 år i 2014 
 Revisor  Karin Fagerås  Ikke på valg Valgt for 2 år i 2014 
 Revisor  Cecilie Sundtvedten På valg  Ikke medlem 
 Revisor  Vidar Salvesen  NY  Valgt for 2 år i 2015 
 Vararevisor Pål Leonardsen  Ikke valg Valgt for 2 år i 2014 
 Valgkomitee Vidar Salvesen  Ikke på valg Valgt for 3 år i 2014 
 Valgkomitee Arnold Bjørklund På valg  Valgt for 3 år i 2015 
 Valgkomitee John Smedbakken Ikke på valg Valgt for 2 år i 2014 

 

 

 

Enebakkneset 1. juni 2015, Tone P. Eriksen referent 

  
_________________________________ 

dato for undertegning 
 
____________________________    ____________________________ 
 Thorleif Øverland      Knut Aaserud 
 

 


