PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE, BIRISTRAND 21. JUNI 2014
Tilstede 37 medlemmer herav 5 styremedlemmer og 3 æresmedlemmer.


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



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 Olav Haugen og
Vidar Salvesen ble valgt til å underskrive protokollen.



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



FASTSETTELSE AV KONTINGENT
Et enstemmig årsmøte vedtok at kontingenten øker fra 01.01.2015.
Kontingent enkeltmedlemskap er fra 01.01.2015 kr. 300,- pr. år
Kontingent familiemedlemskap er fra 01.01.2015 kr. 400,- pr. år



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



BUDSJETT
Sekretær, Tone P. Eriksen, gikk gjennom budsjettet.
Budsjettet ble godkjent uten anmerkninger



INNKOMNE FORSLAG
FORSLAG 1 – Forslagstiller Arnt Skeibrok, Torleif Øverland, Bjørn Brokeland, Kittel Songe, Dag
Haugen, Arnold Bjørklund, Knut Furre, Kjell Igland Erik Skibeli, med flere
Samling og årsmøte i 2015
Vi i et sterkt voksende Luzernermiljø på Sørlandet mener att årsmøte med samling bør legges
til Rød camping og Aust Agder H.H.K sin utstilling der ca. 10 august 2015. Begrunnelsen sier
seg selv, det er engang vedtatt att samlingen skal være sør og nord annet hvert år og ikke
minst de mange hunder og dets eiere som satser seriøst på å få frem sine hunder! Vi nevner
att på ringtrening bare i Arendal/Grimstad område nå i vår møtte frem 10 luzerner.
Styrets innstilling og begrunnelse:
Styret foreslår at forslaget avvises og viser til styrets Forslag 2.
Årsmøtets vedtak:
Forslagsstillerne trakk forslaget

FORSLAG 2 – Forslagstiller styret
Samling og årsmøte i 2015
Ved å avholde årets samling her på Biri i forbindelse med NHKF sitt jubileum har vi kommet
noe på utur med samlingene våre. Våre samlinger har i alle år vært hos harehundklubber der
vi har kunnet benytte oss av deres eliteprøver til våre Rasemesterskap(RM) og
Landskamper(LM). I forhold til dette års rasemesterskap var vi tidlig i kontakt med Telemark
Harehundklubb (THK) med forespørsel til de om å få avholde vårt RM i år og å ha vår samling
hos de i 2015. Dessverre viste det seg at THK ikke har mulighet til å ta oss i mot på noen av
sine EP denne sesongen. Vi har sjekket ut og ser at Aust-Agder Harehundklubb (AaHK) skal
arrangere DM og dermed ikke kan ta vårt RM i år og vil ser oss derfor nødt til å se på andre
alternativer. Vi i styret foreslår derfor følgende for årsmøtet:
Årets RM avholdes i forbindelse med Buskerud Harehundklubbs (BHK) Flesbergprøve høsten
2014. Videre vil neste års samling avholdes i forbindelse med Hokksund-utstillingen. Dette er
allerede avklart med BHK. I 2015 er det svenskene som avholder landskamp og i 2016 er det
avtalt med Østerdalen Harehundklubb å avholde samling på Grimsbu og RM på
Østerdalsprøva. I 2017 ser vi for oss at vi skal kunne ha samling i Sør og Landskamp på en av
AaHK’s EP høsten 2017.
År
Samling
Jaktprøve

2014
BIRI (NHKF)
RM (BHK)

2015
Hokksund(BHK)
LK (Sverige)

2016
Grimsbu(ØHK)
RM (ØHK)

2017
Røed(AaHK)
LK (AaHK)

Styrets innstilling og begrunnelse:
For å komme på tur igjen og for å få avholdt våre jaktprøver ber vi årsmøtet godkjenne
styrets forslag
Årsmøtets vedtak:
Årsmøtet godkjente styrets forslag med følgende betingelser:
1. Styret må henskaffe skriftlig bekreftelse fra Buskerud Harehundklubb
2. Styret må fortsette med å jobbe med 2016/2017

FORSLAG 3 – Forslagstiller Geir Holden og styret
Nye hedersbevisninger i Luzernerringen
Thorleif Øverland
Geir Holdens begrunnelse for hedersbevisning:
Thorleif er en ekstrem flink hundemann som er unik i sitt slag. Dette med bakgrunn i hans lange
engasjement for rasen, med sine egne hunders meritter, både som avlsrådsmedlem og styremedlem
i ringens styre og som oppdretter av rasen.
Thorleif stiller alltid opp som dommer på jaktprøver for Luzernereeiere, han deltar alltid på samlinger
og på rasemesterskap – enten med egen hund eller som dommer.. Har har en unik egenskap med å
følge opp Luzernereeiere og viser en interesse for andres hunder. Han er i så måte en unik person for
rasen. Thorleif skal ha mye av æren for det flotte luzernermiljøet i Telemark og på Sørlandet.

Tom Sigurd Braaten
Styret (med unntak av leder) sin begrunnelse for hedersbevisning:
Tom fortjener en utmerkelse som takk for all den innsatsen han har langt ned for ringen i løpet av
utallige år – og for fortsatt innsats videre- Dette er gull verdt og fortjener en hedersbevisning.
Begge medlemmer tildeles diplom i ramme og blomst som et bevis på sin gode innsats for rasen og
ringen.

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

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

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

Valgkomiteens innstilling
Gjenvalgt for 1 år i 2014
Valgt for 2 år 2013
Gjenvalgt for 2 år i 2014
Gjenvalgt for 2 år i 2014
Valgt for 2 år 2013
Tar ikke gjenvalg
Valgt for 2 år i 2014
Valgt for 2 år 2013
Valgt for 2 år 2013
Gjenvalgt for 2 år i 2014
Gjenvalgt for 2 år i 2014
Valgt for 2 år 2013
Gjenvalgt for 2 år i 2014
Gjenvalgt for 3 år i 2014
Valgt for 3 år i 2012
Tar ikke gjenvalg
Valgt for 2 år i 2014

Enebakkneset 22. juni 2014, Tone P. Eriksen referent

_________________________________
dato for undertegning
____________________________
Olav Haugen

____________________________
Vidar Salvesen

