
 

 

 

 

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE, RØED 25. AUGUST 2018 
 

Tilstede 27 medlemmer herav 3 styremedlemmer og 2 æresmedlemmer. 
 

 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 

Pål Niclas Vestli ble valgt til møteleder, Tone P. Eriksen valgt til referent og Dag Haugen og 
Bjørn Martinsen ble valgt til å underskrive protokollen. 

 
 ÅRSBERETNING 

Sekretær leste opp årsberetningen. Årsberetningen ble godkjent med uten anmerkning. 

 
 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. 
 

  



 INNKOMNE FORSLAG 
 

FORSLAG 1 – Forslagstiller: styret 
 

Fremtidige samlinger 
Styret ser det som svært uheldig at årets samling er så sent som etter at båndtvangen er 
opphevet. Det er ikke ønskelig å avholde samlinger så sent på året. Samlinga foreslås derfor 
vedtatt avholdt før 20. august. Styret ønsker derfor at årsmøtet vedtar at samlinga skal avholdes 
før 20. august hvert år. Dersom det for ettertiden viser seg at vedtak om hvor samlinger skal 
holdes og at dette avviker med datoer får styret fullmakt til å se på alternative utstillinger 
samlinga kan avholdes på. 

 
Styrets innstilling og begrunnelse: 
Luzernerringens samlinger skal avholdes før 20. august hvert år.  
Dersom det viser seg at våre vedtak om plassering av samling avviker med denne dato (20. 
august) har styret årsmøtets fullmakt til å se på alternative utstillinger samlinga kan avholdes på. 

  
Forslaget tiltres 

 
Årsmøtets vedtak: Styret valgte å trekke sitt forslag 

 
 

FORSLAG 2 – Forslagstiller: styret 
 

Familiemedlemskap 
Etter innlemmelse i Norsk Harehundklubbers Forbund (NHKF) viste det seg at det ikke var mulig 
for NKK å kreve inn kontingent for familiemedlemskap. Når styret sendte inn medlemsliste ble 
derfor familiemedlemskap splittet slik at begge personer ble registrert. Et eksempel på dette er 
tidigere familiemedlemskap for Geir Holden og Tone P. Eriksen som nå er splittet i 2 ordinære 
medlemskap. 
I de fleste tilfeller av familiemedlemskap ser styret at bare 1 av medlemmene har betalt for 
medlemskap. På grunn av ny innkreving og at antall familiemedlemskap er få, ser ikke styret at  
skal være behov for å tilby familiemedlemskap. Dette begrunnes med at det ikke er mulig for 
NKK å kreve inn dette, samt at vedtektene sier at det kun er hovedmedlemmet som har 
stemmerett. Ringen kontakter de det gjelder før innkreving av kontingent for 2019 for å få 
avklart om medlemskapet skal avsluttes eller bestå fra 1.1.2019. 

 
Styrets innstilling og begrunnelse: 
Familiemedlemskap i Luzernerringen utgår fra 1.1.2019 på grunn av ny innkreving samt at 
vedtektene sier at det kun er hovedmedlemmet som har stemmerett. 

 
Forslaget tiltres 

 
Årsmøtets vedtak: Familiemedlemskap i Luzernerringen utgår fra 1.1.2019 på grunn av ny 
innkreving samt at vedtektene sier at det kun er hovedmedlemmet som har stemmerett. 

 

 REGNSKAP 
Kasserer, Elin Ruud, gikk gjennom regnskapet.  
Regnskapet godkjent uten anmerkninger. 

 

  



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

 

 

Enebakkneset 1. september 2018, Tone P. Eriksen referent 

  
 
 
 
 
 

_________________________________ 
dato for undertegning 

 
____________________________    ____________________________ 
 Dag Haugen       Bjørn Martinsen 
 

 


