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Innkalling til årsmøte i Dunker-ringen 2017 

 

Styret i Dunker-ringen innkaller medlemmene til årsmøte på Maurvangen i 

Vågå,  lørdag 3. juni 2017 fra kl. 16.00. 

 

I forbindelse med årsmøtet avholdes Dunker-ringens årssamling samme sted og dag. Fotografering 

og filming av jaktpremierte dunkere starter kl. 10.00. Presentasjonen av de ulike kåringshunder og 

andre konkurransedeltakere m.fl. skjer fra kl. 12.00. 

Etter årsmøtet blir det diverse orienteringer fra avlsrådet for dunker. Lørdags kvelden settes av til 

hyggelig sosialt samvær med jakt- og bikkjeprat. 

Dagen etter, søndag 4. juni, avholder Vestoppland Harehundklubb sin utstilling samme sted. 

Informasjon om årsmøtet og de øvrige arrangementene på Maurvangen er publisert på Dunker-

ringens hjemmeside og Facebook-profil gjennom en rekke oppslag over lengre tid vinteren og våren 

2017. Det ble også orientert i siste nummer av Påskriket som utkom i 2016. 

Styret i Dunker-ringen ønsker alle medlemmer og andre dunkerinteresserte hjertelig velkommen til 

årets store dunkerbegivenhet! 

 

 

Hilsen 

Styret i Dunker-ringen 
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Styrets forslag til dagsorden 

 

Styret i Dunker-ringen foreslår følgende dagsorden for møtet: 

 

Sak 1:  Åpning, med godkjenning av innkalling og dagsorden 

Sak 2:  Valg av ordstyrer, protokollfører og to personer til å undertegne protokollen 

Sak 3:  Årsberetning for 2016 

Sak 4:  Regnskap for 2016 

Sak 5:  Medlemskontingent for 2018 

Sak 6:  Budsjett for 2017 

Sak 7:  Forslag fra styret:   Innmelding i NHKF/NKK med nødvendige  

vedtektsendringer  

Sak 8:  Innkomne saker/forslag 

Sak 9:  Valg 

Sak 10: Avslutning 
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Saksdokumenter 

 

Sak 1.   Åpning med godkjenning av innkalling og dagsorden 

Styrets forslag til årsmøtevedtak: 

Årsmøtet godkjenner innkallingen og styrets forslag til dagsorden for årsmøtet 2016. 

 

Sak 2.   Valg av ordstyrer, protokollfører og to personer til å  

undertegne protokollen 

Styret vil i møtet fremme forslag på kandidater til å være ordstyrer og protokollfører, og salen vil 

bli bedt om å fremme forslag på to personer til å undertegne protokollen sammen med ordstyrer. 

Styrets forslag til årsmøtevedtak: 

Årsmøtet tiltrer forslagene på ………………………………….  som ordstyrer, ………………………………  som 

protollfører, og  ……………………………………….   og   ………………………………………… til å undertegne 

protokollen. 

 

Sak 3. Årsberetning for 2016 

Styret har følgende forslag til Dunker-ringens årsberetning for 2016: 

Årsberetning for Dunker- ringen 2016 

Møter  

Årsmøtet og samling 

Årsmøtet og samling ble avholdt på Storsand i Malvik 28.-29. mai 2016. Trøndelag HK var 
arrangør av søndagens utstilling og la rammene for arrangementene til rette for oss. DR holdt 
mønstring med premieutdeling og årsmøte på lørdag. 

Under mønstringen var det premieutdeling og heder og ære i følgende kategorier: 
- Nye jaktprøvepremierte dunkere 2015/2016 
- Nye jaktchampioner 2015/2016 
- Oppdretter, tispe- og hannhundeier med flest avkom på jaktprøve 2015/2016 
- Beste dunker under DM i hvert distrikt 2015 
- Beste dunker på Damekampen 2015 
- Vinner av Debutantmesterskapet 2015 
- Deltagere og vinner av Dunkerpokalen 2015 
- Deltager på Europapokalkonkurransen 2015 
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- Deltagere og beste dunker på NM 2015 
- Kåring av ungdomsprisen, samt Årets dunkere og Årets dunkere under 3 år. 

 
Leder Heidi Sageng ønsket velkommen da årsmøtet ble åpnet på Storsand lørdag 28. mai kl. 
17.00. Spesielt hyggelig var det at våre alltid tilstedeværende æresmedlem Hallvard Hegna var 
møtt frem også i år.  
Bjarne Oppegård ble valgt til ordstyrer, Christian Torgersen ble valgt til å føre protokollen, mens 

Per Briskodden og Kjell Marka ble valgt til å undertegne. 

Årsmøtet ble gjennomført uten noen form for dramatikk. Kun saken om vedtektsendringer 

kombinert med beslutningen på representantskapsmøtet i NHKF om reglene for raseringenes 

mulige videre inntreden i forbundet, førte til debatt. Også den saken endte til slutt med et 

enstemmig vedtak om at Dunkerringen ikke melder seg inn i NHKF med de forutsetninger og regler 

for dette som forelå fra NHKF og NKK.  

Årsberetning og regnskap ble enstemmig vedtatt. Og kontingenten forble uendret fra 2016 til 2017, 

dvs. kr 250,-.  

Styrets leder Heidi Sageng hadde tidlig meddelt valgkomiteen at hun ikke ønsket gjenvalg. 

Årsmøtet ga tilslutning til valgkomiteens innstilling på Bjarne Oppegård som ny leder. Siden han før 

årsmøtet hadde posisjonen som organisasjonssekretær i styret, ble Asle Aspelien valgt til å ta seg 

av de oppgavene. Også styrets sekretær Christian H. Torgersen hadde bedt om å få fratre selv om 

han ikke var på valg på dette årsmøtet. Det ble akseptert, og møtet valgte Knut Einar Nordhagen i 

hans sted. Knut Einar var tidligere rekrutteringsansvarlig, og i den rollen ble Linda Persson valgt. 

Jan Havdal ble gjenvalgt som avlsrådets representant i ringstyret. Øvrige i ringstyret er Erik 

Brokerud, nestleder, Erland Moe, kasserer, og Espen Moseby, materialforvalter. Disse var ikke på 

valg.  

Som 1. varamedlem ble valgt Sven Erik Bredesen, fordi Kim Rune Fiplingdal ønsket å rykke ned 

fra 1. til 2. varamedlem, noe årsmøtet sluttet seg til siden Geir Lundsbakken hadde frasagt seg 

gjenvalg på den plassen. Marit Glærum var ikke på valg som 3. varamedlem.  

Sigmund A. Johansen ble valgt som ny inn i valgkomiteen. Rune Arstein ble gjenvalgt. Per Harald 

Sivesind var ikke på valg.  

Revisorene Gunnar Andresen og Øyvind Langås fortsetter. Øyvind ble gjenvalgt, mens Gunnar 

ikke var på valg.  

De personer som gikk ut av sine verv ble takket av og fikk overrakt gaver fra ringen som synlige 

bevis på takknemligheten for innsatsen. Jon Barikmo, som er selvbestaltet formann, president, 

sekretær og har alle øvrige verv i Foreningen For Harejaktens Evige Glæde, overrakte Heidi både 

diplom og øredobb av harelabb fra FFHEG og Dunker-ringen. Artig påfunn! 

Etter årsmøtet holdt avlsrådet grundige orienteringer om sin virksomhet og tilstanden for dunkeren 

som harehundrase. Skal en dømme ut fra oppnådde resultater på jaktprøver med mer de siste 

årene, har vi neppe noen gang hatt bedre dunkere. I hvert fall er bredden blant de beste større enn 

noen gang tidligere.  

Avlsrådet driver sin virksomhet, inklusive avlsrådgivningen, ut fra de føringer som Norsk Kennel 

Klub har fastlagt, og selvsagt ut fra oppdatert faglig kunnskap og sin inngående kjennskap til 

rasen. Avlsrådet ga en faglig orientering om epilepsi hos hund, og hvordan dette nedarves. Det 

finnes noen tilfeller av denne sykdommen også blant dunkerne, og dette er et forhold som må 

hensyntas i avlen, siden epilepsi også har en genetisk variant.  
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Avlsrådet tok også opp kravet om at dunkerne skal ha kjent HD-status for å kunne brukes i avl. 

Rådet ville høre synspunkter på om dette fortsatt er et fornuftig krav, eller det skal foreslås og 

arbeides for å få fjernet dette kravet. Dette er en beslutning som eventuelt må gjøres i NKK. Det 

var stor tilslutning fra forsamlingen om at dette er riktig vei å gå, siden alle data og all kunnskap i 

rasen nå viser at den HD-politikken som er ført gjennom mange år, ikke har gitt noe mindre innslag 

av HD i rasen. 

Avlsrådets orienteringer ble avsluttet med synspunkter på fornuftig bruk av sosiale medier, og en 

understreking av at tendenser til mobbing av enkeltpersoner i tilknytning til avlsarbeidet overhodet 

ikke kommer til å bli akseptert. Det er synspunkter som selvsagt også Dunker-ringen fullt og helt 

stiller seg bak. 

Deretter var det felles grillkveld som ringstyret hadde ordnet i stand og et hyggelig sosialt samvær 

med god stemning, før Jon Barikmos kåseri om sine harejaktopplevelser verden rundt stod på 

programmet. Hans lune og humoristiske framføringer om hva han har opplevd av harejakt i mange 

land, faller i god jord hos harejegerne. 

Søndag var det duket for Trøndelag Harehundklubbs utstilling. Lars Omdal sto for bedømmelsen 

av 37 dunkere.  

BIR ble NORD-V 11 NORD-V 15  Nemi/Elizabeth Asbölmo Amundsen. Hun erobret dermed 

premiene fra Dunkerringen til utstillingens beste dunker og beste jaktpremierte dunker. BIM ble S 

N UCH N J(D)CH NJV-14 NORDJV-14 NV-15 Streif av Harafjell/Sheila Rao. 

Styremøter mm. 

Det ble avholdt to fellesmøter mellom Dunker-ringen, avlsrådet, redaksjonen og øvrige tillitsvalgte i 

2016. De to fellesmøtene ble holdt på Gardermoen 19.-20. februar og i Elverum 12.august. Disse 

møtene var også styremøter. Det ble også holdt et styremøte på Gardermoen 28. juni. I tillegg er 

det holdt jevnlig kontakt via e-post og telefon mellom medlemmene i styret og avlsrådet. DR har 

vært representert på RS- og ledermøtet i NHKF. 

Dunkerringen og avlsrådet inviterte medlemmer og andre harejakt- og dunkerinteresserte til jakt og 

hundekveld i Mosjøen 8. november. Bård Ørbak-Larsen og Bjarne Oppegård representerte ring og 

råd, og foredro temaene. Det møtte 26 personer. Tilbakemeldingene tydet på at dette var en 

vellykket kveld som ble godt mottatt av de frammøtte. 

 

Hedersbevisninger 

Sommeren 2016 besluttet styret i Dunker-ringen å tildele ringens hedersplakett til Ansgar Aasvang 

og Reidar Breirem for deres mangeårige, store innsats for dunkeren. I begrunnelsene ble det 

fremhevet begges spesielle innsats for dunkeravlen. Reidar fikk overrakt æresbevisningen på 

ettersommeren i Mosjøen, mens overrekkelsen til Ansgar skjedde under dunkerpokal-prøven i 

Orkdal i november. 

Ved utgangen av 2016 hadde DR to æresmedlemmer; Arne Andersen og Hallvar Hegna. 

I september døde Olav Haga som også var æresmedlem i Dunker-ringen. Både styret og avlsrådet 

var representert i begravelsen i Nittedal. 

 



 

7 
 

 

Tillitsvalgte organer. 

Styret i Dunker-ringen har etter årsmøtet i 2016 hatt følgende sammensetning: 

Leder:    Bjarne Oppegård 

Nestleder:   Erik Brokerud 

Sekretær:   Knut Einar Nordhagen 

Kasserer:   Erland Moe 

Org. sekretær:  Asle Aspelien 

Materialforvalter:  Espen Moseby 

Rekruttering:   Linda Persson  

Avlsrådsrep:   Jan Havdal 

1. vara:   Sven Erik Bredesen 

2. vara:   Kim Rune Fiplingdal 

3. vara:   Marit Glærum 

Øvrige tillitsvalgte: 

Revisorer:   Gunnar Andresen og Øyvind Langås.                                       

Valgkomite:   Sigmund Ask Johansen, Rune Arstein og Per Harald Sivesind 

Anne Lena Opheim har vært redaktør for Påskriket. Vegar Sølvsberg, Knut Einar Nordhagen og 

Bård Ørbak-Larsen har vært medlemmer i redaksjonskomiteen. 

Arne Mathiesen har fungert som Dunker-ringens valpeformidler. Knut Einar Nordhagen har vært 

web-ansvarlig og oppdaterer hjemmesiden www.dunkerringen.org , samt Facebook-siden og 

Instagram-profilen til Dunker-ringen.

 

Rekruttering  

Rekrutteringsarbeidet har hatt stort fokus, og synliggjøring av dunkeren som jakthund gjennom 

ulike kanaler har vært viktig. Ringens aktive informasjonsspredning over de digitale mediene har 

sannsynligvis vært viktig for den økende jegerinteressen for rasen. 

Under harejaktas dag i november var det mange dunkereiere som hadde med seg nye harejegere 

ut på jakt. Også denne type tiltak er forhåpentligvis et bidrag i rekrutteringen. 

Ved utgangen av 2016 var det 688 medlemmer i Dunker-ringen, en fin økning fra året før.  Dette 

viser både at det er bra interesse for harejakt med drivende hund, og at harejegerne har tro på 

dunkeren som en god harehund. Vi må fortsette å jobbe aktivt med rekruttering, og hver og en 
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dunkereier er en viktig ambassadør for vår felles kulturarv. I mars 2017 var allerede ca 70 personer 

nyinnmeldte medlemmer dette året. 

 

Informasjon 

Dunker-ringen ble stiftet i 1986, og en av de viktigste grunnene til at raseringen ble stiftet var 

behovet for bedret informasjon om dunkeren som rase. Dette er fortsatt et nøkkelpunkt for ringen. 

Dunker-ringen er aktiv på sosiale medier, og kom i 2012 på Facebook, som utvilsomt er et 

informasjonsmedium hvor vi treffer mange. Nesten 2400 personer liker «Dunker-ringen» på 

Facebook per mai 2017. På Instagram finner man over 1700 bilder med emneknaggen 

#dunkerringen. I forhold til andre informasjonskanaler treffer vi særlig den yngre generasjonen på 

sosiale medier. 

Hjemmesida er fortsatt en av våre viktigste og raskeste informasjonskanaler, noe også 2 946 300 

besøk per 1. mai 2017 vitner om. En økning på over 400 000 siden april 2016. Ca 500 000 klikk 

det siste året, eller drøyt 1400 sidevisninger hver eneste dag, forteller om en godt besøkt side.  

Vårt medlemsblad Påskriket er viktig for informasjonsspredningen, og i 2016 ble det utgitt to 

nummer. Ett utkom i juni og det andre før jul. 

I likhet med tidligere år, har vi også i 2016 informert om vår aktivitet gjennom bladet ”Harehunden”. 

For 19. året på rad deltok vi med egen stand på Prestøya under De Nordiske Jakt- og Fiskedagene 

i Elverum. 

 

Forholdet til avlsrådet 

2016 har fulgt de gode tradisjonene fra tidligere år med et godt samarbeid mellom Dunker-ringen 

og avlsrådet. Rådet har bestått av Jan Havdal (formann), Vegar Sølvsberg (sekretær) og Bård 

Ørbak - Larsen. Simen Pedersen har vært varamedlem. Avlsrådet velges på 

representantskapsmøtet i Norske Harehundklubbers Forbund, etter innstilling fra Dunker-ringen.  

DR er svært godt fornøyd med det store og viktige arbeidet avlsrådet gjør. Avlsvirksomheten i 

dunkerrasen holder for tiden et meget høyt faglig nivå. Det gjenspeiles blant annet i at rådet er 

involvert i nesten alle paringer og inseminasjoner som gjøres i rasen. Rådet har meget stor tillit hos 

dunkereierne. 

 

Registrering av valper  

Ifølge statistikk fra NKK for 2016, ble det registrert 103 dunkere. Dette er en nedgang på 71 valper 

fra 2015. I avlssesongen 2016 var det mye som gikk feil vei og som var årsaker til nedgangen fra 

året før. Tispene kom seint i brunst, i noen kull var det få valper og det var også noen tomme 

tisper. 

Det svært lave valpetallet vinteren og våren 2016 førte til at styret i ringen og avlsrådet var skjønt 

enige om at det måtte gjøres en ekstra innsats overfor tispeeierne inn mot avlssesongen i 2017. 

Per mars 2017 så det ut til at dette ga resultater, siden hele 40 tisper hadde fått anbefaling eller 

godkjenning av avlsrådet for å ha kull. Å holde valpeproduksjonen oppe på et akseptabelt nivå, det 
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vil si å få fram 150 – 200 valper i året, er en av de aller viktigste oppgavene som DR og avlsrådet 

kan engasjere seg i. 

 

Valpeformidling 

Facebook-siden er en svært viktig kanal hvor interesserte personer blir oppdatert på siste nytt på 

valpefronten gjennom jevnlige oppdateringer eller tar kontakt for å spørre om konkrete kull. Et godt 

og velfungerende samarbeid mellom avlsrådet og webmaster/ administrator er avgjørende for 

oppdatert og god informasjon på nettsiden. 

Som tidligere år har vi annonsert i hvert nummer av bladet ”Jakt og Fiske”. Vi ser gjerne at 

oppdretterne også selv annonserer kullene sine, slik at potensielle kjøpere ser at det produseres 

dunkervalper for salg. 

Arne Mathiesen har, som tidligere år, også i 2016 fungert som Dunker-ringens valpeformidler. 

Denne rollen har med årene avtatt i omfang, siden alt av kull og valper formidles over nettet. 

 

Resultater 

Jaktprøver 

I prøvesesongen 2016/2017 ble det stilt dunkere på totalt 149 ÅP-dager, i følge innrapporteringene 

til Dunker-ringen og publisert på ringens hjemmeside per 20. mai 2017. Det ga 96 premieringer 

(64%). 66 (44%) 1.ÅP, 10 (7%) 2.ÅP og 20 (13%) 3.ÅP. 

På eliteprøvene var det 80 dunkerstarter, med hele 62 premieringer (78%). 33 (41%) 1.EP, 14 

(18%) 2.EP og 15 (19%) 3. EP. Starter i Sverige og Finland er ikke med i disse prøveresultatene. 

13 nye dunkere oppnådde å bli norske jaktchampioner. Disse er: 

NO46268/09  N J(D)CH Solvolls Frøya   - Per Harald og Endre Sivesind 

NO40758/10  N J(D)CH Gåvålias Diesel  - Kjell Roar Ringlie 

NO45352/10  N J(D)CH Ab Wilma   - Magne Sæves 

NO49310/10  N J(D)CH Harerabbens Tanja - Helge Stikbakke 

NO37769/11  N J(D)CH NUCH Støverskogens Taiga - Martin Åkvik Drevvatn 

NO43907/12  N J(D)CH Jf Frøken Fryd  - Håvard Amdal 

SE51608/2012 N J(D)CH Maihaugens Stål  - Rune Arstein 

NO40062/13  N J(D)CH Loke   - Åge Skjæveland 

NO41016/13  N J(D)CH Dd Sikker   - Magne Kristian Dyste 

NO45225/13  N J(D)CH Mt Svarten   - Stein Evensen 

NO48574/13  N J(D)CH Hagheimens Karna - Jon Aas 
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NO56989/13  N J(D)CH Tortåsens Drillo  - Arne Marius Kirkaune 

NO41976/14  N J(D)CH Frikk   - Øyvind L. og Bjarne Oppegård 

 

Vi har også fått en ny svensk jaktchampion: 

NO44185/13  N SE J(D)CH N SE F UCH NJV-14 NORDJV-14 NV-15 RR  

Streif av Harafjell   - Sheila Rao 

 

Og ikke minst har vi fått en som oppfyller jaktprøvekravene for å bli internasjonal jaktchampion: 

X-50203/12  N J(D)CH NORD JCH  Gjermaas Anfield  - Tor Erik Moen 

Gjermaa`s Anfield til Tor Erik Moen oppnådde det under Møbelprøven i Finland i vinter ved å bli 

beste hund av samtlige på dag to av denne prestisjefylte jaktprøven. Anfield har igjen hatt en 

glimrende jaktprøvesesong. 

 
Europapokalkonkurransen 2016 ble arrangert i Kroatia. Med bakgrunn i resultatene fra 

Dunkerpokal-prøven 2015, representerte NJCH Gjermaa's Mira / Erik Brokerud de norske farger. 

Tross usedvanlig krevende terreng med tornekratt og stein endte Mira på en sterk 5. plass som 

beste nordiske hund. 

Dunkerdebutanten 2016 heter NO43733/15 Frida av Esta Cado og eies av Espen Moseby. 

NO42947/12 Bella til Reidar Hægeland oppnådde like mange konkurransepoeng som Frida, men 

yngre hunder rangeres foran eldre. 12 dunkere deltok på Debutantmesterskapet som ble arrangert 

1.-15. desember 2016 med varierende føre. 

 
Interessen for Damekampen er fortsatt stor, og det var to påmeldte dunkere på Norsk HKs 
Damekamp. Beste dunker ble Gjermaa’s Raija/ Lena Johnsen. Under Damekampen i Aust-Agder 
ble Glennas Ekko/ Heidi Sageng beste dunker med 3. ÅP. 
 
Årets dunker 2016.  

Det er mottatt innmeldinger fra hundeeierne med resultater fra utstillinger i 2016 og fra jaktprøvene 

i sesongen 2016/17. Det var en endring fra tidligere år at eierne denne gangen selv måtte melde 

inn resultatene for å delta i kåringene. Det ble følgende resultater i kåringene: 

Årets dunker. 

Pl/poeng Reg. nr. Navn Eier 

1/104 X50203/12 N J(D)CH NORD JCH Gjermaa`s 
Anfield 

Tor Erik Moen 

2/85 08491/08 N S J(D)CH Gjermaa`sToya Øystein Kvisler 

3/82 NO49310/10 N J(D)CH Harerabbens Tanja Helge Stikbakke 

4/81 NO45582/12 N J(D)CH NSEUCH Nordshaugs 
Donna 

Bent Vidar Larsen 

5/80 NO40765/10 CIB N SE J(D)CH NORD DK UCH 
RR Gåvålias Kora 

Hans Christian Pedersen 
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Disse hadde følgende tellende resultater: 

1 Jpr.: Distriktsmester + 2x1.EP + 1.Finl.   

2 Jpr.: 1.EP + 3x2.EP   

3 Jpr.: 2x1.EP + 3.EP + 1.ÅP  

4 Jpr.: Beste dunker nordisk + 2x2.EP + 3.EP  

5 Jpr.: 2x1.EP + 1.ÅP   Utst,: BIG 

 

Årets dunker under 3 år. (Resultatene må oppnås før fylte 3 år.) 

Pl/Poeng Reg.nr Navn Eier 

1/64 NO54986/14 N UCH Dd Raia Magne Kristian Dyste 

2/63 NO4735/15 Anton Jon Magne Volden 

3/60 NO41976/14 N J(D)CH Frikk Bjarne og Øyvind L. 
Oppegård 

4/58 NO42652/15 Trollfossens Siri Øystein Oland 

5/52 NO42651/15 RR Trollfossens Tuva Karl Jakob Høvik 

 
Disse hadde følgende tellende resultater: 

1 Jpr.: 1.EP + 1. ÅP  Utst.: 2xBIR 

2 Jpr.: 1.EP + 2x1.ÅP  Utst. VG 

3 Jpr.: 1.EP + 1.ÅP  Utst.: BIM + VG 

4 Jpr.: 2.EP + 2x1.ÅP  Utst.: VG 

5 Jpr.: 2x1.ÅP + 3.ÅP  Utst.: BIR 

 
 
Beste dunkere i DM 2016 ble: 
Distrikt I: nr.1 og distriktsmester: N JCH Tortåsen’s Snåsa til Trine Ressem Skei. 
Distrikt II: nr.5 N SE UCH N JCH Nordshaugs Donna / Bent Vidar Larsen. 
Distrikt III: Ingen dunkere deltok. 
Distrikt IV: nr. 1 og distriktsmester: N J(D)CH NORD JCH Gjermaa’s Anfield / Tor Erik Moen. 
Distrikt V: nr.3 N SE JCH Gjermaa’s Toya / Øystein Kvisler. 
 
NM 2016 ble arrangert av Østerdalen HK. Sju dunkere kvalifiserte seg fra DM-ene, hvorav 6 startet 
i NM. De oppnådde følgende resultater: 
 
  5.pl. Jf Senta / Jon Torstein Bonslet  395 kp 1.EP 
  6.pl. Freia / Carl-Inge Røraas    393 kp 1.EP 
  8.pl. Gjermaa's Anfield / Tor Erik Moen   390 kp 1.EP 
10.pl. Gjermaa's Toya / Øystein Kvisler  369 kp 1.EP 
17.pl. Gjermaa's AB Conradine / Arne Bakkestuen 273 kp 3.EP 
19.pl. Tortåsen's Cita / Gudmund Engen  246 kp 3.EP 
 
Deltagelsen av dunkere under DM var tilsammen 25 hunder, noe som er en liten og positiv økning 
sammenlignet med de foregående årene. 
 
Rasemesterskap for dunkere - Dunkerpokalen - ble arrangert på vekslende føre med Trøndelag 
HK som arrangør 12.-13. november 2016. Stamkvarter var på skianlegget Knyken i Orkdal. 
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Vinneren i 2016 ble Bs-Balder til Roy Tveit, nr. 2 ble Hagheimen’s Storm til Per Magne Rønning og 
nr. 3 ble Gåvålias Kora til Hans Chr. Pedersen. Vi gratulerer! 
 
Dunkerpokal-prøven var et meget vellykket arrangement, og Dunker-ringen retter en stor takk til 
Trøndelag Harehundklubb og Arne Marius Kirkaune som var prøveleder. Klubben gjorde en stor og 
utmerket jobb som prøvearrangør, og Dunker-ringen hadde et meget godt samarbeid med 
trønderne både under forberedelsene og gjennomføringen. Ringens sekretær og webmaster Knut 
Einar Nordhagen deltok under arrangementet og gjorde en utmerket jobb med å drive 
informasjonsvirksomhet over de digitale mediene. Dette medførte at mange interesserte spent 
fulgte med på hva de to prøvedagene ga av resultater. 
 
Også i 2016 satte Dunker-ringen opp premie til BIR-dunker på en utstilling i hvert distrikt, i tillegg til 
utstillingen på Elverum under De Nordiske Jakt- og Fiskedager. Vinnerne ble: 
 
Vindfjelltunet, Vestfold HK: Trollfossens Storm/ Simen Are Melfald 
Redalen, Vestoppland HK:  Gåvålias Frøya / Magne Kr. Dyste  
Grimsbu, Østerdalen HK: Tortåsen’s AB Sirene / Arne Bakkestuen 
Namsos, Namdal HK:   Streif av Harafjell / Sheila Rao 
Røed, Aust-Agder HK: Trollfossens Tuva/ Karl Jakob Høvik 
Elverum, NJFF:   Gåvålias Tussi / Anne Grøterud 
 

Vi gratulerer alle hunder og eiere med gode prestasjoner ved de forskjellige jaktprøver, utstillinger 

og mesterskap! 

Ungdomsprisen 

For sjette året, kan vi dele ut Ungdomsprisen. Dette er for dunkereiere som er yngre enn 25 år og 

har ført hunden til premiering på jaktprøve siste sesong. Vi gratulerer Øyvind Lajord Oppegård som 

vinner av Ungdomsprisen i 2017 etter å ha ført Frikk på prøver, med bl.a. det norske 

jaktchampionatet som resultat. 

Pl/Poeng Reg.nr Navn Eier 

1/40 NO41976/14 N J(D)CH Frikk Øyvind Lajord Oppegård 

 

1 1.EP + 1.ÅP 

 

Økonomi  

Regnskapet for Dunker-ringen viser at det i 2016 ble et driftsresultat med et underskudd på ca kr. 

73.000. 

Underskuddet skyldes i hovedsak større innkjøp av salgs- og gaveartikler. Disse kostnadene er i 

sin helhet utgiftsført i 2016, men kunne vært aktivert og avskrevet over flere år. Det er dermed ikke 

tatt hensyn i regnskapet til en betydelig økt varebeholdning gjennom året. 

Med en bankbeholdning på ca kr 470.000, pluss en kassebeholdning på ca kr. 28.000 ved årets 

utgang, har DR en god økonomi og har ingen likviditetsutfordringer gjennom året. 

Regnskapet er revidert av revisorene Gunnar Andresen og Øyvind Langås. 

For øvrig vises det til regnskapet for 2016 som egen sak på årsmøtet. 
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Konklusjoner  

Dunker-ringen har etter styrets mening igjen hatt et aktivt år i 2016. Høydepunktene i ringens 

virksomhet har vært samlinga med årsmøtet på Storsand i Malvik og Dunkerpokal-prøven i Orkdal. 

Begge arrangementene skjedde i samarbeid med Trøndelag Harehundklubb.  

Som tidligere år, var Dunker-ringen også i 2016 aktiv med å spre interessant informasjon over sin 

hjemmeside www.dunkerringen.org  I tillegg ble også Facebook og Instagram benyttet som kanaler 

overfor medlemmene og andre interesserte. 

Det voksende medlemstallet tar styret som et tegn på at dunkereierne er fornøyde med og støtter 

opp om ringens virksomhet. Et klart flertall av dunkereierne er for tiden medlemmer. 

Dunkernes resultater på jaktprøvene sesongen 2016/2017 viser at vi for tiden har en rase med 

meget gode jaktegenskaper. Det er rett og slett «godt stelt» med rasen for tiden. Det eneste 

faresignalet som viser seg, er den lave valpeproduksjonen. Å påvirke eierne av avlsverdige tisper 

til å ha kull, blir en av ringen og avlsrådets aller viktigste oppgaver i årene fremover. 

Med mange gode dunkere for tiden, et velfungerende avlsråd, stor medlemsoppslutning til DR, en 

solid økonomi og et rasemiljø som er meget bra, bør de kommende årene se lyse ut.  

Vi retter også i år en stor takk til NKK for deres fokus på de norske hunderasene, og for at de tar 

situasjonen for harehundrasene på alvor. Ringen retter også en stor takk til avlsrådet for Dunker 

som gjør en meget god jobb mht. å holde oversikt over rasen, og benytte sin store raseinnsikt og 

kynologiske kunnskap til å styre avlsarbeidet.  

Til slutt vil styret takke alle som har bidratt i Dunker-ringens arbeid og for Dunkeren generelt i 

2016.  

Vi ønsker alle dunkerentusiaster lykke til videre i 2017! 

Maura, mai 2017 

Bjarne Oppegård /s/  Erik Brokerud /s/  Knut Einar Nordhagen /s/ 

Erland Moe /s/  Linda Persson /s/  Asle Aspelien /s/ 

Espen Moseby /s/  Jan Havdal /s/ 

 

Styrets forslag til årsmøtevedtak: 

Årsmøtet tiltrer styrets forslag til årsberetning for Dunker-ringen 2016. Beretningen følger som 

vedlegg til årsmøteprotokollen. 

 

Sak 4. Regsnkap for 2016 

Styret avlegger det etterfølgende oppsettet som Dunker-ringens regnskap for 2016. Regnskapet 

har blitt revidert av ringens valgte revisorer, og deres revisjonsberetning vil det bli orientert om i 

møtet. 

 

http://www.dunkerringen.org/
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Styrets forslag til årsmøtevedtak: 

Årsmøtet tiltrer styrets forslag til regnskap for Dunker-ringen for driftsåret 2016. Regnskapet følger 

som vedlegg til årsmøteprotokollen. 
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Sak 5. Medlemskontingent for 2018 

Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret på kr. 250,- fra 2017. 

Styrets forslag til årsmøtevedtak: 

Årsmøtet tiltrer styrets forslag om uendret medlemskontingent for 2018, dvs. kr. 250,-. 

 

Sak 6. Budsjett for 2017 

Styrets forslag til budsjett for 2017: 

Medlemskontingent   180 000   

Renter 2017         3 000 

Loddsalg         5 000 

Diverse salg       30 000 

Sponsorstøtte         8 000 

Hjemmesiden        - 5 000    

Porto og gebyr                           - 25 000 

Annonser/diverse gaver                 - 30 000 

Reiseutgifter                     - 2 000 

Møteutgifter                   - 35 000 

Innkjøp av salgsartikler                          - 30 000 

Utgift til Påskriket                  - 52 000 

Rekruttering                   - 10 000 

Støtte til avlsråd                  - 15 000 

Drift av ringen                            - 30 000 

Lagring av sæddoser                    - 7 000 

SUM     226 000            - 241 000 

 

Budsjettert resultat 2017  - 15 000 
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Styrets forslag til årsmøtevedtak: 

Årsmøtet tiltrer styrets forslag til budsjett 2017 for Dunker-ringen. Budsjettet følger som vedlegg til 

årsmøteprotokollen. 

 

Sak 7. Forslag fra styret:  Innmelding i Norske Harehundklubbers 

Forbund med forslag til nye vedtekter for DR 

Temaet om DR skal melde seg inn i NHKF og dermed også formelt stå tilsluttet Norsk Kennel Klub, 

var også oppe som sak på DRs årsmøte i 2016. Da ble det vedtatt ikke å melde seg inn ut fra de 

forutsetninger som da lå til grunn for raseringenes tilslutning til NHKF/NKK. I vedtaket lå det også 

en føring at det skulle arbeides videre med saken, og at den skal tas opp igjen i 2017. 

I løpet av det siste året er det arbeidet en god del med temaet. Blant annet har det vært god 

kommunikasjon med NHKF, og spesielt med forbundets leder. De har vurdert forutsetningene for 

raseringenes tilslutning til NHKF på nytt og foreslått endringer i disse. Endringene er forelagt NKK 

som har godtatt disse. Dette medfører at DR har fått gjennomslag for sine viktigste innsigelser mot 

tidligere regler for raseringene ved tilslutning til NHKF, blant annet at ringenes kan ha medlemmer 

som bare er ringmedlemmer og ikke trenger å ha medlemskap i NHKF/NKK. 

På RS-møtet i NHKF i april i år ble det gjort vedtak om ny lovmal for raseringene ved tilslutning til 

NHKF. Den lovmalen som nå foreligger er etter DR-styrets mening uproblematisk for ringen, og 

dermed mener styret at tiden er inne for å melde DR inn i NHKF og bli en organisasjon i NKK-

systemet. Det vil si at vi er ved veis ende for en årelang organisasjonsdebatt og prosess i den 

norske harehundverdenen. Med dette vil DR i framtida ha sine formelle rettigheter i NHKF og NKK. 

Blant annet forslagsrett på avlsrådsmedlemmer. 

Styret har tatt utgangspunkt i DRs gjeldende vedtekter og den endrete og gjeldende lovmalen for 

raseringer, og har utformet forslag til nye vedtekter for DR. Forslaget er sjekket ut med NHKF, slik 

at det er overveiende sannsynlig at de vil godkjenne en innmelding i NHKF med de her foreslåtte 

vedtekter for DR. Riktignok må en søknad om innmelding godkjennes av styret i NHKF. 

Her følger styrets forslag til nye vedtekter (lov) for DR:  

 

Forslag til 

Lov for Dunker-ringen,  

stiftet 26. april 1986 

Sist endret av årsmøtet den 3. juni 2017  
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Loven er godkjent av NHKF den [xxx ]  

 

Kap 1 Innledende bestemmelser  

 

§1-1 Organisasjon og virkeområde  

Raseringens navn er Dunker-ringen, og forkortes til DR. Ringen er et selvstendig rettssubjekt og er 

å regne som egen juridisk enhet. DR er tilsluttet Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) som 

igjen er tilsluttet Norsk Kennel Klub (NKK), og er derfor forpliktet til å overholde deres lover og 

bestemmelser, med mindre særskilt dispensasjon er gitt. Raseringen forplikter seg også til å ha 

regler som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs og NHKFs lover og bestemmelser og ikke å 

handle motstridende mot disse.  

Raseringen arbeider med oppgaver vedrørende rasen dunker.  

Raseringen har verneting i Nannestad kommune.  

 

§1-2 Formål  

DR har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme 

positive aktiviteter med hund og utviklingen av dunker-rasen. DR skal også arbeide for etisk og 

praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det 

gjelder rasestandard og rasens sunnhet.  

  

§1-3 Definisjoner   

Raseringens organer:    

- Årsmøtet  

- Ekstraordinært årsmøte  

- Styret   

- Valgkomite 

- Revisorer   

  

Kap 2 Medlemskap og krav til dette  
  
§2-1 Medlemskap  
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade raseringen og/eller 
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i raseringen. Person nektet tatt opp som medlem kan 
anke avslag til NKKs Appellutvalg.   
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§2-2 Medlemskontingent   
Alle enkeltmedlemmer med fullt medlemskap i NKK, harehundklubb og rasering, skal betale en 
grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt 
kontingent til harehundklubb fastsatt av klubbens årsmøte og rasering slik de bestemmer. Medlem 
kun i raseringen betaler bare kontingent til ringen. 
  

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.   
 

§2-3 Medlemsplikter  

Medlemmene er forpliktet til å støtte DR og Norsk Kennel Klubs virksomhet, samt å følge DRs og 

Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i 

gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med, slik de er offentliggjort av Norsk 

Kennel Klub eller raseringen hva gjelder internt regelverk.  

§2-4 Opphør av medlemskap  

Medlemskap i raseringen opphører ved:  

a) Utmeldelse  

b) Strykning besluttet av raseringens styre på grunn av manglende kontingentbetaling 

og/eller annen uregulert gjeld til klubben 

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK (gjelder ikke for dem 

som kun er medlem i raseringen) 

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover, kap. 7 

e) Vedtak om eksklusjon i raseringen 

 

§2-5 Disiplinær reaksjoner   

Norsk Kennel Klubs lover kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.  
 

§2-6 Æresmedlemskap eller andre utmerkelser. 

 

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som raseringens æresmedlemmer. Det 

kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til 

raseringen. Styret kan i tillegg tildele personer som har ytet raseringen spesielt store tjenester i en 

enkelt sak eller på et enkelt felt, DRs hederstegn. 

  

Kap 3 Organisasjon  

§3-1 Høyeste myndighet  

Raseringens høyeste myndighet er årsmøtet, som avholdes hvert år innen 1. juli. 
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Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av 

lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av raseringen (som krever ¾ 

flertall).  

I tilfelle av stemmelikhet, er forslaget forkastet.  

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.  

§3-2 Møte og stemmerett  

Alle raseringens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes, har 

møterett og tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Tale-, forslags- og stemmerett i saker 

vedrørende NHKF og/eller NKK, har kun personer med gyldig medlemskap i NKK + NHKF + lokal 

harehundklubb + raseringen. 

Alle medlemmer har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.   

På raseringens årsmøte kan NHKF møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke 

forslags- og stemmerett.  

§3-3 Innkalling       

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.    

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes 

medlemmene direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.  

Styrets forslag til dagsorden skal følge med innkallelsen. 
 
Dersom disse dokumentene ikke legges synlige på raseringens hjemmeside senest 3 uker før 
årsmøtet, skal de følge med den personlige innkallelsen: 
      
- Årsberetning      

- Regnskap med revisors beretning      

- Budsjett for neste år  

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i 

hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.      

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må 

være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.  
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§3-4 Årsmøtets oppgaver.  

Årsmøtets oppgaver er å:  

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne eller underkjenne innkallingen, 

beslutte dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede. 

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen 

fra møtet. 

c) Behandle årsberetning  

d) Behandle regnskap med revisors beretning 

e) Behandle budsjett for neste år 

f) Behandle og fatte vedtak i alle saker på dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig 

fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. 

g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 

h) Velge: 

- Leder for 2 år  

- Nestleder for 2 år  

- 6 styremedlemmer for 2 år  

- 3 varamedlemmer for 1 år 

- 2 revisorer for 2 år.  

- Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 3  år (en hvert år), samt 1 varamedlem for 1 år

  

Ett av styremedlemmene, med personlig vararepresentant, skal velges blant avlsrådets 

medlemmer. 

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. Det tilstrebes at 

halvparten av personene med funksjonstid 2 år velges ett år, og den andre halvparten påfølgende 

år. 

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller 

oppnevnes til tillitsverv i raseringen.  

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles. 

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte  

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger 

det.  

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som 

skal behandles. Kun de oppgitte saker kan behandles.  

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.  
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Kap 4 Styret m.v.  

§4-1 Styret  

Styret er raseringens høyeste myndighet mellom årsmøtene.   

§4-2 Vedtak og representasjon  

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede.  

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal 
føres protokoller over styremøtene og de 
skal være tilgjengelige for medlemmene, NHKF og NKK. 
  

§4-3 Styrets oppgaver er å  

- lede raseringen mellom årsmøtene 

- konstituere seg selv etter årsmøtet, dvs. velge sekretær, kasserer m.fl. blant 

styremedlemmene.  

- avholde årsmøte  

- drive raseringen i samsvar med foreningens formål  

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet  

- oppnevne komiteer og representanter for raseringen, og utarbeide retningslinjer 

- oppnevne representanter for raseringen til NHKFs representantskapsmøte. 

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer  

§5-1 Valgkomite   

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for 

komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv 

som skal besettes.  

§5-2 Revisor  

Årsmøtet velger revisorer. Revisorene reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.  

Revisorene bør være personer med kunnskap om og erfaring i regnskapsførsel.   

 

 

 

 



 

22 
 

Kap. 6 Diverse bestemmelser  

§6-1 Lovendringer  

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og 

endringer av disse må sendes NHKF for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er 

bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet annet er bestemt.  

§6-2 Tolking av lovene  

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge 

av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1. 

§6-3 Oppløsning  

For å oppløse raseringen kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må 

stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer 

beslutningen om oppløsning i kraft.  

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NHKF for av denne å anvendes til å fremme de under § 1-

2 nevnte formål.  

 

 

Styrets forslag til årsmøtevedtak: 

Årsmøtet i Dunker-ringen beslutter at det søkes om opptak i NHKF med de regler for slike 

ringmedlemskap, blant annet ny lovmal for raseringene, som representantskapet i NHKF vedtok i 

sitt møte i april 2017. Styret i DR skal sørge for at innmeldingssøknad sendes snarlig, slik at 

tilslutningen til NHKF kan realiseres fra og med driftsåret 2018. 

Årsmøtet slutter seg til styrets forslag til nye vedtekter for DR. Disse danner grunnlag for søknaden, 

og trer i kraft fra og med 2018, dersom søknaden blir godtatt av NHKF i løpet av 2017. Tidligere 

vedtekter for DR gjelder ut 2017, og fortsetter å gjelde videre dersom opptak i NHKF avslås. 

Den nye lovens bestemmelser om valg av tillitsvalgte gjøres gjeldende fra og med DRs årsmøte 

2018. 

 

Sak 8. Innkomne saker/forslag 

Det er ikke innkommet noen saker til årsmøtet. 
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Sak 9. Valg  

Valgkomiteens innstilling til DR’s årsmøte 03.06.2017 

Leder: 

Bjarne Oppegård, ikke på valg – 1 år igjen 

Nestleder: 

Erik Brokerud, på valg 

Valgkomiteens innstilling: Erik Brokerud, gjenvalg for 2 år 

Sekretær: 

Knut Einar Nordhagen, på valg og ønsker ikke å ta gjenvalg. 

Valgkomiteens innstilling: Aina Bredesen, ny for 2 år 

Kasserer: 

Erland Moe, på valg og ønsker ikke å ta gjenvalg. 

Valgkomiteens innstilling: Asle Aspelien, ny for 2 år 

Org.sekretær: 

Asle Aspelien, ikke på valg, 1 år igjen – foreslått som ny kasserer 

Valgkomiteens innstilling: Stig Sundtveten, ny for 1 år  

Rekrutteringsansvarlig: 

Linda Persson, ikke på valg, 1 år igjen 

Avlsrådets representant: 

Jan Havdal, ikke på valg, 1 år igjen 

Materialforvalter: 

Espen Moseby, på valg og ønsker ikke å ta gjenvalg. 

Valgkomiteens innstilling: Erik Johnsen, ny for 2 år 

1.vara: 

Sven Erik Bredesen, ikke på valg, 1 år igjen 

2.vara: 

Kim Rune Fiplingdal, ikke på valg, 1 år igjen, men ønsker å fratre. 

Valgkomiteens innstilling: Kristoffer Aaserud, ny for 1 år 

3.vara: 

Marit Glærum, på valg 

Valgkomiteens innstilling: Jonny Engen, ny for 2 år 

Valgkomite: 

Rune Arstein, på valg og ønsker ikke å ta gjenvalg. 

Valgkomiteens innstilling: Knut Einar Nordhagen, ny for 3 år 

Sigmund A. Johansen, ikke på valg – 2 år igjen 

Per Harald Sivesind, ikke på valg – 1 år igjen 
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Revisorer: 

Gunnar Andresen, på valg 

Valgkomiteens innstilling: Gunnar Andresen, gjenvalg for 2 år 

Øyvind Langås, ikke på valg – 1 år igjen 

 

Per Harald Sivesind /s/  Sigmund Johansen /s/  Rune Arstein /s/ 

 

 

Sak 10.  Avslutning 

Ordstyrer takker for seg og overlater ordet til styreleder. Møtet blir hevet. 
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