
Protokoll fra årsmøte i DRØ 2019 

Årsmøtet ble avholdt 27.02.2019, kl. 19.00 på Nebbenes Kro (nord). 

13 stemmeberettigede medlemmer møtte. 

 

1. Godkjenning av innkalling 

a. Innkalling ble godkjent, med kommentar om at det var litt kort frist for styret å vurdere evt. 

innkomne saker før årsmøtet. 

2. Valg av ordstyrer 

a. Det ble foreslått formann, og formann ble valgt til ordstyrer 

3. Godkjenning av saksliste og valg av to representanter til å underskrive protokoll 

a. Saksliste ble godkjent 

b. Kim Alund og Kurt Haugen ble valgt til å underskrive protokoll 

4. Årsberetning 2018 

a. Årsberetningen ble delt ut, og lest opp av leder. 

b. Årsmøtet godkjente fremlagte årsberetning 

5. Regnskap 2018 

a. Revisorgodkjent regnskap ble fremlagt for årsmøtet. Regnskapet viser et overskudd på kr. 

279,55 

b. Årsmøtet godkjente regnskapet og sa seg fornøyd med resultatet i et år der DRØ både 

arrangerte Landstreff og Klubbkamp 

6. Innkomne saker 

a. Sak fra NDR: Skal NDR jobbe for å endre kriteriene for NUCH fra 3xCert til 3xCK som de har i 

Sverige? 

i. Saken ble diskutert rundt bordet, og det endte med en avstemning 

ii. Antall stemmer for 3xCK var 8. Antall stemmer mot 3xCK var 5. Styret melder tilbake 

til NDR at DRØ er for forslaget. 

b. Aktiviteter i DRØ 

i. Forslag om å forsøke å arrangere ringkamp mot Østfold.   

1. Årsmøtet ga tilslutning til at det kunne forsøkes å dra i gang 

ii. Forslag om å arrangere grillkveld i forbindelse med ei utstilling i DRØ sitt område 

1. Årsmøtet var positive til et slikt arrangement. Viktig at det ikke går på 

bekostning/kommer i konflikt med landstreff. Dersom det blir gjennomført 

flere år, bør det gå på rundgang mellom ulike harehundklubber innen 

Østlandet 

2. Forslag om å legge en slik kveld til Tretten i forbindelse med GHHK sin 

utstilling 12.05. Utstillinga foregår på Tretten Kro og Motell, som også er en 

campingplass. En grillkveld vi da foregå lørdag 11.05.2019 

iii. Profilartikler for DRØ 

1. forslag om å finne noen få produkter av god kvalitet (genser/fleecejakke 

eller lignende) som kan selges til medlemmer. Disse må i tilfelle 

forhåndsbestilles, slik at DRØ ikke må sitte på lager. Årsmøtet var positive til 

dette. 

7. Informasjon fra NDR 

a. Endring av tilleggskrav for NUCH.  

i. Tidligere har det vært krav om en harepremiering (minimum 2.ha) for å oppnå 

NUCH. Dette tilleggskravet er nå endra, slik at en 1.premie på tillatt losdyr er 

tilstrekkelig brukspremiering for å oppnå NUCH 

b. Kommisjonsmåling for drever 

i. Spørsmål om kommisjonsmåling for harehundrasene har vært ute til høring i 

Avlsrådene. Drever ønska ikke at det ble innført kommisjonsmåling. 



 

8. Valg 

a. Valgkomiteen har bestått av Jan W. Martinsen, Bjørn Arild Aalborg og Geir Dalby 

Valgkomiteens forslag: 

Funksjon Navn Funksjonstid Valgt til (årsmøte) 

Leder Ståle Glad-Iversen 1 år 2020 

Nestleder Kim Alund 2 år 2021 

Kasserer Glenn Espen Sparby 1 år 2020 

Sekretær Tom Axel Solås 2 år 2021 

Styremedlem Tore Faråsengen Ikke på valg 2020 

Vara Geir Dalby 1 år 2020 

Vara Morten Skjølås 1 år 2020 

Revisor Ole Lund 1 år 2020 

Revisor Roy Sandbekkbråten 1 år 2020 

Valgkomite Bjørn Arild Aalborg Ikke på valg 2020 

Valgkomite Geir Dalby Ikke på valg 2021 

Valgkomite Kurt Haugen 3 år 2022 

 

Alle foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt 

 

Årsmøtet ble avrundet med kåring av årets unghund og årets hund i DRØ 

Årets unghund: Holtmarkas Knerten til Marius Kristiansen 

Årets Hund: B-Aija til Geir Dalby 

Styret kom med en presisering om kriterier for kåring: 

Krav om SP prøve: En av startene må være en SP. Dersom en hund har 3 starter på ÅP skal poengsummen deles 

på 4. DVS at en SP alltid teller, uansett om det er starta eller ikke. 

 

Møtet hevet kl 20.40 

 

Ref: Øyvind Hårstadhaugen 

 

 

Kim Alund      Kurt Haugen  


