
 

 

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE, RØED 20. AUGUST 2016 
 

Tilstede 34 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.  

 
• 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 Tor Karlsen og 
Arnold Bjørklund ble valgt til å underskrive protokollen. 

 
• ÅRSBERETNING 

Sekretær, Tone P. Eriksen, leste opp årsberetningen. Årsberetningen ble godkjent med 
anmerkninger. Årsmøtet påpekte at det burde vært skrevet om Mimmibackens Maggans 
resultat i NM og at det burde vært skrevet hvor mange Luzernerstøverer som hadde deltatt i 
DM. 

 
• 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.  
Årsmøtet påpekte at dersom det skulle behandles innkomne forslag som ville ha innvirkning 
på budsjettet burde forslagene behandles først. 

 



 

• INNKOMNE FORSLAG 
 

FORSLAG 1 – Forslagstiller styret 

Samling og årsmøte i 2017 

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 Østerdalen Harehundklubb ønsker oss velkommen til å avholde 

samlinga i 2017 i forbindelse med deres utstilling i Folldal på Grimsbu turistsenter. Videre har de 

også bekreftet at vi kan arrangerer LK hos de samme år. 

År 2017 2018 2019 

Samling Grimsbu Sørlandet Østlandet 

Jaktprøve LK Østerdalen HHK RM Sørlandet LK Østlandet 

 

Styrets innstilling og begrunnelse: 

Styret innstiller på at neste års samling avholdes i forbindelse med Østerdalen HHK sin utstilling i 

Folldal. 

Årsmøtets vedtak: 

Som innstilling. 

 

 

FORSLAG 2 – Forslagstiller styret 

Økonomisk kompensasjon for å representere Luzernerringen ved mesterskap 

I forbindelse med mesterskap (rasemesterskap/landskamp) gir Luzernerringen en økonomisk 

kompensasjon, inntil maks kroner 2.000,- til den som blir utnevnt av styret til å være 

Luzernerringens representant under arrangementet. For at økonomisk kompensasjon skal gis skal 

saken være behandlet av styret. 

Styrets innstilling og begrunnelse: 

Styret foreslår det budsjetteres med kr. 2.000,- til økonomisk kompensasjon for fremtidige 

representasjoner.  

Årsmøtets vedtak: 

Styret foreslår det budsjetteres med kr. 2.000,- til økonomisk kompensasjon for fremtidige 

representasjoner.  Årsmøtet mente også at det burde gis kilometergodtgjørelse. Dette avgjøres 

av styret etter spesiell søknad i forkant. 



FORSLAG 3 – Forslagstiller styret 

Luzernerringen søker om innlemmelse i Norske Harehundklubbers Forbund(NHKF)?  

På bakgrunn av vedtak på årets RS foreslår styret at Luzernerringen i Norge søker NHKF om 

opptak i forbundet. Luzernerringens søknad vil behandles på neste års RS og Luzernerringen kan 

tidligst innlemmes som medlem i forbundet fra 01.01.2018.  

Styrets innstilling og begrunnelse: 

Styret kan ikke se Luzernerringen vil være tjent med å stå utenfor forbundet og anbefaler 

årsmøtet å stemme for søknad om opptak. Det vil være viktig å kunne være med å bestemme. 

Med et medlemskap vil Luzernerringen få forslag og stemmerett under RS. Videre vil 

administrasjonen av medlemmene gjøres av NKK og frigjøre ressurser for ringen.   

Årsmøtets vedtak: 

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. 

  



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

 

 

 

 

Enebakkneset 22. august 2017, Tone P. Eriksen referent 

  
_________________________________ 

dato for undertegning 
 
____________________________    ____________________________ 
 Tor Karlsen       Arnold Bjørklund 
 

 


