Østfold
Årsmøteinnkalling Beagleringen Østfold 2016 mandag 28.November, klokken 19.00.
Møtet avholdes på Krapfoss Sportskytterlag’s Skytterhus, A. Krogsvoldsvei 20 1597 Moss.
Det vil bli servert Julepizza, dessert med drikke og kaffe.
Det vil bli kåring av Årets Beagle/jakt hund/utstillings hund og spor hund. Styret oppfordrer flere til å
sende inn sine resultater ny frist 15. november 2016.
Saker som skal behandles av årsmøte må være styret i hende innen 20.11.2016
Viktig sak på årsmøtet:
Norske Harehundklubbers forbund (NHKF) krever at alle våre medlemmer skal stå tilknyttet NHKF.
Ca. 50% av medlemmene våre på landsbasis er medlem pr i dag. De øvrige medlemmene våre vil få
en kostnadsøkning. Til gjengjeld tilbyr NHKF oss å få 2, inntil 3 (avhengig av antall medlemmer)
plasser/stemmer på RS. Medlemsfakturering vil skje via NKK. Om vi ikke går inn for dette mister vi
forslagsretten til medlemmer i avlsrådet, og møterett på RS. Vi har flere valgalternativer: Gå inn for
kravet fra NHKF. Velge å stå utenfor. Velge å søke om å bli egen klubb, med de økte arbeidsoppgaver
som dette vil medføre. Derfor er det viktig å møte opp på dette årsmøtet. Nå vil dere ha en mulighet
til å være med å bestemme hvordan fremtiden for Beaglene i Norge vil bli, samt fremtiden for BRN!!
Kun betalte medlemmer for 2016 har stemmerett.
Saksliste: Valg av møteleder. -Valg av referent. -Valg av 2 personer til å undertegne protokoll.
-Ringens årsberetning. -Ringens regnskap i revidert stand. -Valg av styremedlemmer og
varamedlemmer. Leder: Bjørn Halvorsen (2017) Nestleder: Arve Hansen (2016) Sekretær: Tove
Wenche Melby (2016) Styremedlemmer: Tom Opheim (2017) Jostein Bakken (2017) Knut Holt (2016)
Varamedlemmer: Arne Nordahl (2016) Dagfinn Filtvedt (2016) Valg av revisor: Stein-Cato Aalerud
(2016) Valg av 2 personer til RS-Saker som står oppført på dagsorden. Avlsrådets arbeid
Medlemsbladet.
Alle saker avgjøres med simpelt flertall.
Styret i Beagle Ringen Østfold
Saker kan sendes pr. Mail til: arvehans@online.no eller Arve Hansen, Trudevangbakken.5, 1597 Moss
Mobil: 928 00 457
Valgkomite: Martin Petersen (2016) mapeters@online.no Lars-Jørgen Krohg (2017)
ljkrogh@gmail.com

