Referat fra årsmøte i Aust-Agder Harehundklubb 23.03.2012.

Formann Lars Arild Risholt ønsket velkommen spesielt æresmedlemmene Gisle
Noddeland. Olav Haugmoen og Jens Angelstad Noddeland.

Det møtte 29 medlemmer, som er det dårligste fremmøte vi har hatt på mange år,
dette skyldes antageligvis at årsmøtet kun var bekjentgjort for tidlig og i tillegg kun
på internett. Styret ble derfor henstilt til at fra og med neste år ble det sendt
personlig invitasjon til samtlige medlemmer.

Sak.1. Valg av møteleder og refererent.
Til møte leder ble valgt Lars Arild Risholt og til Referent Kåre Usterud.

Før møtet start ba møteleder om at det ble et minutts stillhet for de av våre
medlemmer som hadde gått bort i løpet av 2011.

Sak.2. Årsberetning.
Årsberetningen ble lest opp av møteleder og ble enstemmig vedtatt.

Sak.3. Regnskap.
Regnskapet ble gjennomgått av kassere. Regnskapet viste et overskudd på
kr.8007,,32 og at vi har kr. 161.935,63 i bank og kasse. Regnskapet var revidert av
Trond I. Moen og Asbjørn Bjelland. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak.4. Kontingent 2013.
Styret innstilling om at kontingent ikke skulle endres ble enstemmig vedtatt. Det vil
si at kontingenten for 2013 blir kr. 100,- for vår klubb.

Sak.5. Endring av statuttene for årets hund.
Styret forslag om at statuttene for årets i AAHK enstemmig ble endret. Det vil si at
Statuttene endres med følgende:
”Statuttene for å bli årets hund foreslås endret til å være lik dagens regler, men med
et tillegg som medfører at det er kun et jaktprøve resultat og et utstillings resultat
tatt utenfor Norge som teller ved utrening av samla poengsum”.

Sak.6. Flytting av årsmøtet.
Styret forslag om å flytte dato for årsmøtet og arrangere medlemsmøte med
premieutdeling ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket ble som følgende: ” For å følge lovene for NHKF og NKK, har styret
enstemmig vedtatt å fremme forslag om at årsmøtet fra og med 2012, må være
avholdt innen 31.01. § 12 i vår lover endres i samsvar med dette.

Videre vil styre anbefale at det avholdes medlemsmøte med festligsamvær og
premieutdeling før RS samme år. Dette inntas ikke som regelendring, da det er
styret til enhver tid som bestemmer tidspunktet for dette medlemsmøte.

Sak.7. Flytting av sted og dato for utstilling.
Styret forslag om å flytte utstilling tilbake til Røed camping fra og med utstilling
2012 og at vår utstilling fra og med 2013, ble arrangert i første halvdel av august.
Videre at styret i fremtiden får fullmakt til å bestemme sted og dato for vår
utstilling. Styret forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak. 8. Telefongodtgjørelse for prøveleder for åpne prøve.
Det ble enstemmig vedtatt at prøveleder for 2011 og i fremtiden skal ha en
telefongodtgjørelse på kr.1200,- pr.år.

Sak 9. Valg.

Samtlige av valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt og følgende ble valgt.

Styreformann

Kåre Usterud

Styremedlemmer

John Kvisli

På valg (velges for 2
år)
På valg (velges for 2
år)

Peder Arnt Næss
Steinar Furre
Knut Torleif Risholt

På valg (velges for 2
år)
På valg (velges for 2
år)

Jen A. Noddeland
Ikke på valg)
Gunnar Kristiansen
Ikke på valg
Tellef Snøløs

Ikke på valg
Gjenvalg

Jan Egil Berntsen

Gjenvalg

Trond Ivar Moen

Ikke på valg

Asbjørn Bjelland
Gustav Guttormsen

Ikke på valg
Gjenvalg

Jacob Olimstad

Ikke på valg

Alf Normann

Ikke på valg

Varamenn

Lars Arild Risholt
Kittel Songe

Ny(velges for 2 år)
Ny(velges for 1 år)

Webmaster

Lars A. Risholt

Ny(velges for 2 år)

Varamenn

Revisorer
Varamann
Valgkomité

Utsendinger til RS møte:
Styret gis fullmakt til å sende to personer.
Utstillingskomité

Leder John Kvisli, Kjell Moland, Magnus
Tjelmeland, Peder A Næs, Thorbjørn
Fosstveit, Arne Songe, Jan Ove Røysland,
Atle Moen, Kittel Songe, Arnold Bjørklund,
Terje Nes Hunemo, Dag Haugen, Steinar
Furre.

Jaktprøvekomité

Styret

Materialforvalter

John Kvisli

Festkomité

Styret (Event. Oppnevne komité ved behov)

Ikke på valg

Kontaktpersoner til avlsrådet
Beagle
Berit Seljåsen

Luzernestøver

Vidar Salvesen

Hygenhund

Terje Øigaren

Drever

Olav Skeivoll

Schweizerstøver

Arnt Øygarden

Dunker

Peder A Næs

Finskstøver

Kjell Moland

Svenskstøver

Torgny Pedersen

Halden Støver

Jan W. Halvorsen

Russisk Støver

Stian B. Buflaten

Det offisielle delen av møte ble avsluttet og premie utdeling for åpneprøver.

I år hadde de deltatt 113 hunder på åpne prøver, med 82 premier.
Samt 5 hunder som hadde greid RR beviset.

Deretter ble årets støver og årets små hund kåret.

Årets støver ble Dunker. RR NUCH & NJCH Slengslias Heija med 65 poeng.
Eier Lars A. Risholt.

Årets småhund ble Drever. NJCH JW. Nelle med 49 poeng. Eiere. Jan Willy og
Vera Halvorsen.

Årsmøtet ble avsluttet med en hygglig og god middag på Kroverten, His.

