
Møtereferat 
Styremøte 3.11.2021 
 
Til stede:  Willy Jensen, Roy Dramstad, Jørn Veisten,  
  Roger Bakkerud (vara for Helene) 
  Helene Grytbakk Lillevold (Ikke deltatt) 
Referent: Willy Jensen 
 
Saker 

1.  Milleniumspokalen (vandrepokal) 

Styre utarbeider kriterier og presentere forsalg på årsmøte. 

Vedtatt mot en stemme. 

2.  Hjemmesiden 

Skal den endres til mer aktiv enn slik den fremstår i dag, hvor den er 

statisk? 

Lage en ny meny «Nyheter» hvor nyheter skrives inn. Dette som en 

mellomløsning for evt. overgang til dynamisk hjemmeside.  

Enstemmig vedtatt 

3.  Den nye Facebooksiden 

Nå er det nye styret oppgradert til å lage innlegg på denne siden. 

Spørsmålet er imidlertid om denne siden skal opprettholdes eller 

avvikles. Svært få innlegg og det skaper forvirring hvilken side man skal 

forholde seg til. Etter kommunikasjon med Marion og John Anders, har 

ikke de noen sterke meninger om at siden bør bestå. 

Ny Facebookside avvikles. Høre om Marion kan gjøre dette.  

Enstemmig vedtatt 

4.  Årsmøte / treff 

Vedtak om at årsmøtet / treff legges til Elverum i forbindelse med 

Hedmark HHK sin utstilling 18.6.2022.  

Enstemmig vedtatt. 
 

5.  Formell stiftelsesdato av Hygenringen 

Skal styret enes om at 1.5.1999 er offisiell stiftelsesdato? Da ble 

Hygenringen Norge stiftet. Det er også denne datoen som er den 

offisielle i Brønnøysundregistrene. Hygenringen Østlandet ble stiftet 

25.2.1979 og Hygenringen sør ble stiftet 3.4.1992 

En avklaring her er avgjørende for hvilke år vi skal benytte som formell 

stiftelsesdato. 

Styre lager grunnlag og legger fram saken på årsmøtet 2022. 



6.  Sponsing av valp 

Ref utsendte mail av 11.9. – Hygenringens rekrutteringsprogram. Her må 

vi ta en beslutning om vi går videre eller ikke. 

Ikke aktuelt i denne omgang.  

Enstemmig vedtatt 

7.  Valpeformidling overføres til avlsrådet 

Beslutning om avlsrådet skal overta valpeformidlingen. 

Avlsrådet overtar valpeformidlingen – Roger Bakkerud. Ringen fortsetter 

med representasjon på Elverum, Kongsgården mm.  

8.  Ansvarsfordeling i styre 

Ref forrige møte. Er det noen endringer eller ønsker?  

Helene har fått ansvar for tilrettelegging av lokalt treff i Trøndelag. 

9.  Hygenhund på Farmen 

Den 20.10.2021 ble det sendt en formell forespørsel til 

produksjonsselskapet Strix som produserer Farmen for TV2, om å ha 

med en Hygenhund på Farmen og da helst Farmen kjendis. 

10.  Neste møte – medio januar 

 


