Referat fra Norsk Petent Klubbs Årsmøte søndag 13-12019.
Møtet ble avholdt på søndag under Landsutstillingen på Sola, og startet kl. 10
med 10 fremmøtte som Bjørn Carlo Andersen kunne ønske velkommen, og der
ble Nernes, Brandal og Vikse ønsket spesielt velkommen da de for første gang
var tilstede. Vikse har vært medlem siste år, mens de øvrige nå meldte seg inn i
klubben, og nå var hele NRF.s styre tilstede, da også Nina Solbjørg
representerte sin sønn som fra tidligere er medlem av klubben.
Sakslisten var:
1. Åpning som ble foretatt av undertegnede.
2. Valg av møteleder og sekretær, og det ble samme person.
3. Årsberetning som ble lest av undertegnede og ble godkjent uten
bemerkninger.
4. Regnskap. Undertegnede leste også dette da kasserer ikke hadde
anledning til å være tilstede. Dette viste en beholdning på kr. 12 533
inklusiv 90 stk. cognacglass. Dette ble også godkjent uten bemerkninger.
5. Premieutdeling fra sesongens utstillinger. Cate Iris vant på både
Sertifikatskuet på Sola og Høstutstillingen på Karmøy med røde duer på
96 poeng. Ole Gunnar Torp vant så landsutstillingen på Sola med 97
poeng på en rød han. Chris Andre Midtbrød fikk juniorpremie for 96
poeng på en rød. På Landutstillingen var det gledelig utstilt 45 duer i 6
fargevarianter fra 7 utstillere, meget gledelige tall.
6. Innkomne forslag. Her var det da det siste som hadde kommet fram
under de siste utarbeidelsene av standarden og standardtegningen.
Bjørn Carlo takket her Hans Petter for den skriftlige utarbeidelsen, og
Svein Harald for arbeidet med tegningen. Uten deres hjelp den siste
tiden, hadde vi ikke kommet dit vi var nå. Alt ble gått gjennom, og små
rettelser skal utføres i nærmeste fremtid hva teksten gjelder, og så skulle
også tegningen rettes litt på med en litt lengre nebblengde en den vi så.
Alt skulle da gå via Hans Petter, Svein Harald og Bjørn Carlo i nær fremtid
innen det kan sendes til EE-foreningen til godkjennelse med visse bilder
som skulle bli tatt snarest. Da skulle det bare være en søknad, så sant det
ikke kommer innvendinger, så er standarden godkjent i EEstandardverket.

7. Forslag på dommere til neste sesongs utstillinger. Jan Oksnes ønskes på
Landsutstillingen 2020, mens vi ser an om det blir Høstutstilling, da tar
styret seg av dette. Med hensyn til utvelging av dommere, kom det fram
at det ønskes å ta mer hensyn til hva som er huer, da disse hadde lett for
å bli satt litt langt bak hanner når det gjelder poeng. Og huer er jo da
også langt vanskeligere å få gode som det ble hevdet.
8. Valg. Her ønsket Rolf Hansen avløsning da han slutter med duer. Ole
Gunnar Torp ble valgt som ny i stedet i Farge og tegningsutvalget
sammen med Ronald Drotningvik og Bjørn Carlo. Sigbjørn og Bjørn Carlo
er valgt til 2020. Eventuelle nye farger ble også nevnt, men der må de
først vises innen vi kan gå videre med dette.
9. Avslutning. Bjørn Carlo takket så for et meget positivt og hyggelig møte
som tok 1 ½ time.
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