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Årsmøtet i Hamiltonringen Avholdt 

 v/ Storsand Gård Camping 24.05.2019 

 

Tilstedte: 8 Styremedlemmer, antall oppmøtte omtrent 36stk 
 
Styrets Leder Roger Henriksen ønsket velkommen.  
Årsmøtet settes.  
 

Saksliste: 
 

1. Åpning av Årsmøtet, Godkjenning av innkalling. 
Innkalling til årsmøtet ble gjort hovedsakelig over internett, på hjemmesiden og Facebook.  
Innkalling godkjennes.  
 

2. Valg av Ordstyrer og referent.  
Ordstyrer: Roger Henriksen 
Referent: Frank Vidar Rognstad.  
 

3. Valg av to kandidater til å skrive under på protokollen. 
➢ Per Aaslund 
➢ Bjørn Arne Kulseth 

 

4. Årsberetning fra styret.  
Årsberetningen ble lest opp av Roger Henriksen. (eget Skriv) 
En misforståelse gjorde at denne ikke ble skrevet ut til medlemmene. 
Årsberetningen godkjennes uten innvirkninger. 

 
5. Årsberetning fra avlsrådet. 

Årsberetningen leses opp av Svein Arne Holtet (eget skriv.) 
 
Årsberetningen godkjennes uten innvirkninger. 
 
Det blir nevnt fra styre litt om den ikke godkjente krysningen mellom Hamilton og Finskestøver som 
var en sak forrige året.  
I denne saken blir det snakket en del frem og tilbake. Vi i styret støtter oss på NKK sin avgjørelse og 
lar de håndtere dette.  
Det blir nevnt at NKK ga en dom som NHKF anket for de mente den var for mild. Ny dom er ikke satt 
enda. Utgangspunkt var straffen 2 år utestengelse fra alt av prøver og liknende og 5år fra avlsdrift.  
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6. Regnskap. 
Per Erik Hanstad leser opp (eget skriv) 
Godkjennes uten innvirkninger.  
Revisorer: 

• Ole Ivar Frømyr  

• Arnfinn Haugan 
 

Det blir lagt merke til at det er lite / ingen penger i kassa.  
Styret har et forslag her for at klubben skal tjene litt penger.  
Det ble vunnet en Tracker peiler av stor verdi som ble donert til klubben av vinner av rasekampen, 
for å brukes som premie i et loddsalg. Det loddes også ut en weekendtur på en hytte i Hodalen/ 
Tynset og artikler fra Hamiltonringen. 
Hvert lodd vil koste 50 kr. Salget vil foregå over et år. Vinnerne vil bli trukket på neste års 
Hamiltontreff.  Alt er tilrettelagt og loddsalget startet etter årsmøtet.  
 

7. Innkommende saker: 
 
Det er ingen innkommende saker til årsmøtet 2019. 
 

8. Fastsette medlemskontingent. 
Styret foreslår uendret kontingent på kroner 300.  
Noen mener den bør økes da vi har lite penger. 
Kontingenten blir fastsatt på samme sum som tidligere, kroner 300. 
 

9. Valg. 
Per Erik Hanstad leser opp. 
 
Styret 
 
Leder Roger Henriksen  
Nest leder Trond Revhaug  
Medlem Vebjørn Ihler  
Medlem Arnfinn Haugan  
Kasserer Per Erik Hanstad  
Sekretær Frank Vidar Rognstad  
Web ansvarlig Jon Martin Støver Hofstad  
 
Avlsrådet  
 
Leder Rune Briskodden 
Sekretær Geir Raen 
Medlem Svein Arne Holthe  
Varamedlem Per Erik Hanstad  
 

Valg komitéen 
Per Erik Hanstad. 
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Carl Johan Rimstad. (på valg / trukket) NY?? 
 
 

10. Kåring av årets hunder og premieutdeling. 
Det ble delt ut premier og diplomer til nye/årets: 

➢  Utstillingschampioner. 
➢ Jaktchampioner. 
➢ Årets hund 
➢ Årets unghund 
➢ Rasemester 
➢ Rasemester unghund. 
➢ Bir og Bim på utstillingen lørdag 25.05.19 

 

11. Eventuelt.  
Det takkes for året som er gått.  
Neste år vil treffet bli på Grimsbu  
 
 
Møtet slutt.  
 
 
Signert.  
 

 
 
 
 
 
 


