
Referat fra årsmøte i BR Østfold, 8.12.2010. 

I alt 9 medlemmer var til stede. 

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling: Godkjent uten merknader. 

Sak 2. Valg av møteleder: Formannen ble enst. valgt 

Sak 3. Valg av referent: Arnfinn Kullerud ble enst. valgt 

Sak 4. Valg av to til å underskrive protokoll: Nanna Rolf og Johnny Svendsen enst. valgt 

Sak 5. Ringens årsberetning. Godkjent med to tilføyelser: 

- kommunikasjonen mellom styret og medlemmene må bedres for å øke aktiviteten 

- vi må skape økt interesse for ”årets beagle” 

Sak 6. Regnskap: Godkjent uten merknader. Overskudd for 2010 er 5522 kroner 

Sak 7: Valg. Valgt ble: 

Leder: John Ingar Larsen(gj.valgt for ett år) 

Styremedlemmer: Bent Prestby(ny, 2 år), Lars J. Krohg(gj.valgt 2 år), Bjørn Halvorsen og Arnfinn 

Kullerud(gjenstår ett år). 

Varamedlemmer: Jan Robert Johansen og Jon Eirik Tangen(begge nye, valgt for ett år) 

Valkomite: Nanna Rolf(gjenstår ett år) og Arve Hansen(gj.valgt for 2 år) 

Revisor: Ole H. Kristiansen(gjenstår ett år), vara: Runar Hoel(ny for 2 år) 

Representanter til RS i BRN: John I. Larsen(vara  A. Kullerud) og Lars J. Krohg(vara B. Prestby) 

Alle valg var enstemmige og uten motkandidater. 

Sak 8. Innkomne forslag. Disse følger vedlagt. 

Forslaget fra styret om uttak til klubbkamp ble enst. vedtatt. 

Utspillet fra BR Aust-Agder om stemmerett på RS ble drøftet. Enighet om at vi støtter forslaget om at 

ordningen med fullmakter avskaffes. Vi ønsker fortsatt at lokalringenes medlemstall skal avgjøre 

antall representanter på RS: inntil 25 medlemmer har 1 representant, 26-50 medlemmer har 2 

representanter og over 50 medlemmer har 3 representanter. 

Sak 9. Avlsrådet. Styret gis fullmakt til å finne mulige kandidater 

 

  



Sak 10. Medlemsblad/hjemmeside. 

Vi må snarest få en hjemmeside til å fungere. Denne må oppdateres hyppig og bli ringens viktigste 

informasjonskanal. Jan Robert Johansen vil prøve å få til dette.  

Videre oppfordres alle medlemmene til å oppgi mailadresse slik at vi kan spare porto ved utsending 

av Beagleinfo. Dette infoskrivet skal fortsatt sendes ut selv om vi får en oppegående hjemmeside. 

 

 

Varteig 9.12.2010 

 

A. Kullerud(referent) 

 

 

Nanna Rolf                                                               Johnny Svendsen 


