
 

 

ÅRSMØTE 2016 
 

Oslo-områdets Elghundklubb ordinært årsmøte på Bjerkesalen 
Bingenveien 1, 1923 Sørum. 

 
Torsdag 18. FEBRUAR KL 19.00. 

 
 
Til behandling foreligger: 
 
1. Godkjenning av innkallingen. 
 
2. Godkjennelse av sakslisten. 
 
3. Valg av tellekorps. 
 
4. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen fra årsmøtet. 
 
5. Valg av protokollfører. 
 
6. Valg av årsmøtedirigent. 
 
7. Styrets årsberetning. 
 
8. Styrets årsregnskap med balanse og revisors rapport  
 
9. Saker på sakslisten  
      
10. Saker til RS fra NEKF      
     
11. Valg   
 
12. Informasjon Egmont saken 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Styrets Årsberetning for 2016 
 
Styret i Oslo-områdets Elghundklubb har i perioden bestått av: 
 
Marius Kogstad Kristiansen, leder 
Ole Anders Stenby, nestleder 
Øyvind Breen, medlemsansvarlig 
Cato Flatner, sekretær 
Torgeir Sletvold, styremedlem/kasserer 
Terje Furuseth, varamedlem 
Rune Pettersen, varamedlem 
 
Det ble avholdt 5 styremøter i 2015 med 5-7 styremedlemmer til stede. 
Medlemsantallet per 31.12.15 er på 424 betalende.  
Klubbens aktiviteter har hatt god deltakelse gjennom året. På Drammensutstillingen deltok 82 hunder. 
Utstillingens vakreste hund ble Jämthunden Gampeløken's A-kompis. Vårutstillingen på Årnes ble avholdt 7 
mars med 73 påmeldte hunder. Utstillingens vakreste hund ble NEG Aro eier Tony Hageberg Kvåle. 
Løshund komitéen har avholdt ett komitemøte og arrangert dommersamling og opplæringskurs ved bruk av 
Nordisk prøveprogram (NPP) for prøvelederne.  
LK har deltatt i i gjennomføringen i av løshund prøvene gjennom prøvesesongen og avholdt tre dommermøter- 
LK har gjennomført uttak og påmelding til Ungdomsmesterskaper i Lierne, Nord-Trøndelag. Prøve sesongen 
startet 20 august og ble avsluttet 31 januar. Klubben gjennomførte ca 180 løshund prøver fordelt på 1 og 2 
dagers separatprøver og Nordmarksprøven. 
På separatprøvene Bandhund 2015 har vi hatt 6 påmeldte på 1 dags, ingen på 2 dags. 
5 prøver gjennomført. Klubben stilte med 1 ekvipasje på NM i Hordaland 
Ellen Krogstad med Smalmyras S-M Ask, kom på en 18 plass med 163 p. Sammenlagt. 
Sporprøvene har pågått hele høsten. 

 
Tusen takk til alle som aktivt har bidratt til klubbens aktiviteter gjennom 2015-året.  

Styrets leder  

Marius Kogstad Kristiansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Årsrapport fra utstillingskomiteen 
 
Det er avholdt 2 utstillinger i 2015. 
  
Drammensutstillingen ble avholdt 18 januar med 82 påmeldte hunder og 9 valper fordelt på 3 raser. Dommere 
var Kjell Øybakken. Dommer valper var Ralf Campbell. 
Utstillingens vakreste hund ble Jämthunden Gampeløken's A-kompis. 
Utstillingen ble avholdt inne i Drammen Hundepark. 
Dette er en samarbeidsutstilling med Buskerud EHK. 
  
Vårutstillingen på Årnes ble avholdt 7 mars med 73 påmeldte hunder og 1 valp fordelt på 3 raser. Dommer var 
Britt Marie Nordquist 
Utstillingens vakreste hund ble NEG Aro eier Tony Hageberg Kvåle. 
Haresjøen’s Vandrepokal til beste jaktpremiert hund gikk til NEG Aro eier Tony Hageberg Kvåle. 
Det var bra oppmøte men en nedgang på 4 hunder fra året før. 
Utstillingen ble holdt inne i Nes Ridesenter. 
 
 
En stor takk til Royal Canin, dommere og personell for all hjelp ved begge utstillingene. 
  
Utstillingskomiteen: 
 
Rune Pettersen    Ole Bjarne Hagen   Torbjørn Seim 
  
Nils Sv. Rønaas    Øyvind Breen    Rune Pettersen 
Kont. Drammen Utst.      Leder Årnes Utstillingen 
 
 
 
 
Årsberetning 2015 Bandhundgruppa Oslo-områdets EHK 
 
Aktiviteten har vært noe begrenset i Bandhundgruppa dette året. 
Årsaken er først og fremst att vi i løpet av de 3-4 siste årene har mistet halvparten av våre bandhunddommere.  
Dette er årsaken til at vi ikke klarte å gjennomføre Bandhundkurs dette året, noe som resulterte i at det heller 
ikke var grunnlag for å søke om midler til konfliktdempende tiltak i rovdyrsone. 
 
Heldigvis har vi dette året fått en ny dommer, gratulerer til Rune Pettersen som ble ferdig med sin 
dommerutdannelse på klubbkampen i august. 
 
Oslo-områdets EHK ble nr. 3 på årets klubbkamp. Her også preget av dommermangel, da vi måtte stille med 
bare to ekvipasjer pga. at en dommer ble syk. 
Sør–Norge vant med 2x1+1x3 pr. 
Follo og Østfold EHK ble nr. 2 med 1x1+2x2 pr. 
Oslo-områdets EHK ble nr. 3 med 1x3+1x0 pr. 
Gratulerer til Sør-Norge  og vi kommer sterkere tilbake. 

 
Klubben stilte med 1 ekvipasje på NM i Hordaland 
Ellen Krogstad med Smalmyras S-M Ask, kom på en 18 plass med 163 p. Sammenlagt. 
Dette NM ble arrangert som 2 endagers prøver, med tellende resultat begge dager. 
Dermed oppnådde Oslo-områdets ekvipasje å sette Norgesrekord på dag 1 med  



 

100 p. Så vidt vi kjenner til har ingen tidligere oppnådd full pott på Bandhundprøve i Norge. Høyeste score en 
dag på et NM tidligere er 97 p. Dette oppnådde samme ekvipasje på forrige NM, men siden det var en 2 dagers 
prøve kunne det ikke settes rekord på en dag. 
 
På separatprøvene Bandhund 2015 har vi hatt 6 påmeldte på 1 dags, ingen på 2 dags. 
5 prøver gjennomført, siste ikke gått pga. snø. 
Dommermøte for disse ikke gjennomført når dette skrives, derfor ingen resultater enda. 
 
Ellen Krogstad 
 
 
 
Årsrapport fra løshundkomiteen 2015 
 
Løshundkomiteen (heretter LK) har bestått av Bjørn Breen, Einar Vollaug, Ole Anders Stenby, Trond Eliassen og 
Carsten Bakke (leder).  
 
Komiteen har avholdt ett komitémøte og arrangert en dommersamling. I tillegg har det blitt arrangert ett 
opplæringskurs i bruk av Nordisk Prøveprogram (NPP) for prøvelederne. LK har deltatt i gjennomføringen av 
løshundprøvene gjennom prøvesesongen og har avholdt tre dommermøter. LK har gjennomført uttak og 
påmelding til Ungdomsmesterskapet i Lierne, Nord-Trøndelag. 
 
Klubben har i alt 38 godkjente løshundprøvedommere. I tillegg er 5 stk under utdanning. LK har i tillegg ansvar 
for oppfølging av utdanningen av sporprøvedommere. 
 
Også dette året har implementering av ny innregistreringsløsning NPP for prøvedata stått sentralt. Det har blitt 
lagt ned stor arbeidsmengde i forbindelse med at alle jaktprøveresultatene fra forrige sesong, som ble 
registrert i prøvesystemet DOG123, har blitt registrert på nytt inn i NPP. Dette programmet ble valgt av NEKF 
etter at samarbeidet med Egmont ble avsluttet i 2015. Tilpasset web-løsning er nå funksjonell slik at dommerne 
kan registrere skogsprotokollene selv når de har installert NPP på egen pc. 
 
Prøvesesongen startet 20. august og ble avsluttet 31. januar. Klubben gjennomførte ca 180 løshundprøver 
fordelt på 1- og 2-dagers separatprøver og Nordmarksprøven. En stor takk til prøveledere og dommere som har 
bidratt til dette. 
 
LK har eget område på klubbens hjemmeside www.ooehk.no og legger ut informasjon fra komiteen løpende 
gjennom året og publisert resultater fra prøvearrangementer. 
  
4. februar 2016 
Carsten Bakke 

 

 

 

 
 

Årsrmelding for sporprøver 2015 
 
Hans Petter Klokkerengen oppsummerer aktiviteten i klubben på årsmøtet.  
 
 
 
 
Ungdomsutvalgets årsmelding 2015 



 

 
Utvalget består av: 
Trond Eliassen (leder) 
Andreas Skaarer 
Fredrik Tveten 
Christopher Linnerud 
Stina Marie Rotnebo 
 
Ungdomsutvalget ble etablert i 08.09.2015. Trond Eliassen ble spurt av styret om han kunne være leder i 
ungdomsutvalget. Trond Eliassen sa ja til dette og vil være det i oppstartfasen av ungdomsutvalget. Trond 
Eliassen blir sittende i ungdomsutvalget inntil ny leder kommer inn i løpet av 2016. 
 
Rapport:  
 
Den største oppgaven var og få inn medlemmer inn i utvalget, lederen hadde sendt email til både 
utstillingskomiteen, bandhundkomiteen, uten å få noen respons fra dem, dette er beklagelig sløvt av dem. 
Utvalget kommer til å holde sitt første møte innen 20.januar, pga klubbens årsmøte. Utvalget vil komme å 
framme endel saker til årsmøtet. Vi håper klubben vil satse på ungdomsarbeidet, slik at man får inn ungdom i 
miljøet. 
Hensikt med Ungdomsutvalg. 
Administrere og lede Oslo-områdets-Elghundklubb ungdoms og rekrutteringsarbeid. 
 
Organisering: 
 
Utvalget leder skal velges av styret i Oslo-områdets-Elghundklubb. Ungdomsutvalget skal bestå av 4 
medlemmer, men max 6. Leder velges for ett år mens øvrige utvalgsmedlemmer velges for 2. For å sikre 
kontinuitet deles utvalgets øvrige medlemmer i to grupper som er på valg etter turnus hvert annet år. 
Ungdomsutvalget er i sitt daglige virke underordnet Oslo-områdets-Elghundklubb styre, og skal på styrets 
vegne ivareta denne sektorens oppgaver. Utvalget holder møter etter behov der det skal føres egen protokoll 
over de drøftinger som foretas. Ungdomsutvalget skal lage budsjett for kommende års aktiviteter. 

 
Oppgaver: 
 
Ungdomsutvalget skal spesielt arbeide for å legge forholdene best mulig til rette for ungdoms- og 
rekrutteringsarbeidet i Oslo-områdets-Elghundklubb. 
 
Oppgaver for ungdomsutvalg vil være flg: 
- Utføre oppgaver pålagt av styret 
- Lage planer for ungdoms og rekrutteringsarbeidet 
- Administrere og lede opplæringstiltak. 
- Administrere aktuell aktivitet 
- Fremme forslag for styret vedrørende aktuelle saker 
- Gi individuell oppfølging når situasjonen tilsier dette 
- Lage budsjett 
- Lage egen årsberetning om ungdomsaktiviteten som tas inn i Oslo-områdets-Elghundklubb årsberetning 

 

 

 

 

 

 
Medlemsutviklingen i 2015 



 

Medlemsantallet pr. 31.12.14 er 424 betalende medlemmer, herav 415 hovedmedlemmer og 13 familie- og 
støtte-medlemmer. Dette er en nedgang på ett medlemmer sammenlignet med det vi hadde i utgangen av 
2014. Medlemstallet gir oss 2 ekvipasjer i NM.  
Utviklingen av medlemsmassen ser ut til at vi ligger på rundt ca 420 medlemmer gjennom året. Oppfordrer alle 
til å prøve å verve medlemmer.  
Øyvind Breen 

 



 

8. Styrets årsregnskap med balanse og revisors rapport 



 

 



 

 



 

 



 

9. Saker på sakslisten 

 
9.1 Utdanning til løshunddommer, utdanningspraksis: 
Styret fremmer et forslag til endring i utdanningspraksis for løshund-dommerutdannelsen.  
Løshund-dommerelever/aspiranter skal ikke behøve å dømme fersksporprøver for å bli godkjent 
løshund-dommer . 
 
9.2 Saker fra Ungdomsutvalget: 
 
9.3 Sammensetning av styremøte: 
Styret fremmer forslag om at leder/medlemmer for bandhund, løshund og ungdomsutvalg plikter å 
stille på styremøter. 

 
 
10. Saker til RS fra NEKF 

 
 
11. Valg 

 
Leder     Marius Kristiansen    På valg, tar ikke gjenvalg 
Nestleder    Ole Anders Stenby    På valg for 2 år 
Styremedlem    Torgeir Sletvold     På valg for 2 år 
Styremedlem    Øyvind Breen     Ikke på valg 
Styremedlem    Cato Flatner     Ikke på valg 
Varamedlem    Terje Furuseth     På valg for 1 år 
Varamedlem    Rune Pettersen     På valg for 1 år 

Revisor     Øystein Bamrud     På valg for 1 år 
Revisor     Rune Bjørnstad     På valg for 1 år 

Formann valgkomité   Øyvind Eriksen     På valg, tar ikke gjenvalg 
Medlem valgkomité   Nils Sverre Rønaas    På valg for 2 år 

 
Innstilling fra valgkomiteen: 
Leses opp av valgkomiteen på årsmøtet.  
 
Leder 
Nestleder 
Styremedlem 
 
Styremedlem 
Styremedlem 
Varamedlem 
Varamedlem 
Varamedlem 

Revisor 
Revisor 

Formann valgkomite 

Medlem valgkomite 
Medlem valgkomite 
 

 
 
 



 

12. Representanter til årets representantskapsmøte, 6 stk. Det skal også velges til ekstraordinært 
RS 
        31 mars 2016 

 
Velges av årsmøtet 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Res. 1 
Res. 2 
Res. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13. Informasjon 

 
 13.1Oppdatering Egmontsaken 



 



 



 

 



 

Tildelinger av Oslo-områdets Elghundklubb` hedersmerke  

 
Harald Sommerstad 1987  
Asbjørn Grønstad 1987  
Trygve Viste Bagaasen 1987  
Olav Campbell 1987  
Aage Hermaansen 1987  
Olav Breen 1988  
Harald Løvenskiold 1988  
Gunnar L. Haugen 1989  
Kjell Øybakken 1989  
Hans Gaasvik 1992  
Aage Fremstad 1992  
Niels Stang 1994  
Arne Blom 1994  
Georg Omsted 1996  
Rolf Frostad 1997  
Hans-Petter Klokkerengen 1999  
Kjell-Petter Pettersen 1999  
Carl Otto Løvenskiold 1999  
Haaken E. Mathisen 1999  
Einar Vollaug 2004  
Kåre Skjølås 2005  
Nils Søgaard 2005  
Gustav Olsen 2008 
Tore Vestli 2010 

 
Oslo-områdets Elghundklubb`s ledere  
 

Arne Mortensen 1978  
Ralph Campbell 1979  
Rolf Frostad 1980  
Kjell Øybakken 1981-82  
Even Eng 1983-85  
Even Vestland 1986-87  
Per G. Løvold 1988-90  
Kjell Øybakken 1991-93  
Hans Petter Klokkerengen 1994-95  
Per Arnold Bache 1996-99  
Gustav Olsen 2000-05  
Ellen Krogstad 2006-08  
Tore Vestli 2008- 2012 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEDTEKTER 



 

 
LOVNORMAL for OMRÅDEKLUBBER  
tilsluttet Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF)  
Vedtatt av Representantskapet 05.04.1997  
med endringer vedtatt av Representantskapet 05.04.2003  
 
KAPITTEL 1 - NAVN, DEFINISJON, FORMÅL  
§ 1 Navn og definisjon  
Oslo-områdets Elghundklubb er medlem av NEKF og gjennom dette samarbeidende med Norsk Kennel Klub 
(NKK) og derigjennom med anerkjente hundeorganisasjoner i inn- og utland.  
Medlemmer i Klubben er gjennom klubbens medlemskap i NEKF tilsluttet Norske Elghundklubbers Forbund og 
underlagt NEKFs lover og vedtak.  
 
§ 2 Formål  
Klubbens formål er innen sitt område:  
• å arbeide for ansvarlig hundhold  
• å arbeide utvikling og forbedring av elghundrasene, særlig de norske  
• å fremme interessen for elghundrasene og riktig bruk av disse.  
• Formålet søkes fremmet ved:  
• å utbre kjennskap til elghundrasene, deres egenskaper og bruk  
• å avholde jaktprøver  
• å avholde prøver for godkjent sporprøvebevis for bedre ettersøk av skadet vilt  
• å avholde utstillinger og unghundfremvisninger  
• å veilede i avl og oppdrett av elghunder og på bakgrunn av NEKF’s avlsutvalg formidler klubbens avlskontakt 
opplysninger til oppdrettere og valpekjøpere.  
• å utdanne og etterutdanne eksteriør- og jaktprøvedommere  
• å samarbeide med NEKF og med andre elghundklubber i saker av felles interesse  
• å bistå klubber og interessegrupper i organisasjonsspørsmål med sikte på å oppnå optimalt samarbeide  
• å opprette samarbeid med grunneiere, organisasjoner og offentlige organ i saker av felles interesse.  
 
Formålet søkes oppnådd ved at Klubben setter i verk tiltak som antas å gagne formålet best mulig.  
 
KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP  
§ 3 Typer medlemskap  
Medlemskap i klubben omfatter:  
årlig betalende medlemmer  
æresmedlemmer  
 
§ 4 Opprettelse av medlemskap  
Som medlem kan opptas enhver interessert person.  
Innmelding skjer til klubbens kasserer/sekretær.  
Styret kan nekte å oppta person som antas å kunne skade klubben, eller som er dømt for dyremishandling etter 
«Lov om dyrevern». Person som blir nektet opptak kan anke avgjørelsen inn for klubbens årsmøte. Anken må 
sendes senest 14 dager etter at avslag om opptak er mottatt. Klubben skal i avslaget gjøre oppmerksom på 
ankemulighet og ankefrist.  
Person som er ekskludert av NKK eller samarbeidende klubb kan ikke opptas som medlem.  
 
§ 5 Medlemskontingent  
Klubbens andel av medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som ikke 
har betalt kontingent ved årets utgang blir strøket og mister sine rettigheter. 
 
KAPITTEL 3 - ORGANISASJONEN  
§ 6 Områdeklubbens organisasjon  



 

Områdeklubbene (KL) består av følgende organer:  
Årsmøte (Ordinært/Ekstraordinært)  
Styre  
Valgkomité  
andre Utvalg  
Revisorer  
Årsmøtet velger representanter for klubben til NEKFs Representantskap.  
 
 
KAPITTEL 4 - ÅRSMØTET 
§ 7 Årsmøte  
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og det ordinære årsmøtet holdes hvert år innen 20. februar. Møtet 
innkalles med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden for årsmøtet og videre skal oppgis 
de saker som skal behandles på årsmøtet samt styrets innstilling til vedtak i saker som trenger års-møtets 
godkjenning. Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøtet - herunder forslag til valg - må være h.h.v. 
styret/valgkomiteens formann i hende senest 10. januar.  
Klubbens leder eller nestleder åpner årsmøtet samt leder:  
 
• godkjennelse av innkalling  
• godkjennelse av saksliste  
• valg av tellekorps  
• valg av 2 personer til å undertegne protokollen fra møtet  
• valg av protokollfører  
• valg av årsmøtedirigent evt visedirigent  
• Årsmøtet skal videre behandle:  
• Styrets årsberetning  
• Styrets årsregnskap og revisorenes rapport  
• saker på sakslisten - herunder saker til sakslisten for kommende RS-møte  
• tildeling av hedersbevisninger  
• innstilling fra valgkomiteen hvoretter årsmøtet velger:  
• Klubbens leder for 1 år  
• Klubbens nestleder for 2 år  
• 3 styremedlemmer for 2 år. Det ene styremedlem som skal tre ut etter 1 år avgjøres ved loddtrekning på 
årsmøtet  
• 2 varamedlemmer til styret for 1 år  
• 2 revisorer for 1 år  
• Valgkomité på 3 medlemmer samt dets leder. Hvert år er 1 av komitémedlemmene på valg  
• valg av representanter til NEKFs RS-møte  
 
Til alle verv kan det gjenvelges et ubegrenset antall ganger.  
Alle avstemminger er åpne, også valg, dersom skriftlig avstemming ikke kreves. Årsmøtedirigenten har 
stemmerett, men ved stemmelikhet har dirigent eller evt visedirigent dobbel stemme.  
Alle saker, bortsett fra lovendringer, avgjøres med alminnelig flertall. Om lovendring kfr. § 9.  
For å være valgbar eller ha stemmerett på årsmøtet, må det være betalt medlemskontingent for det 
foregående år, og stemmerett skjer kun ved personlig frammøte.  
Årsmøtet kan behandle, men ikke fatte vedtak i saker som ikke står på sakslisten.  
 
§ 8 Ekstraordinært årsmøte  
Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret eller minst 1/4 av medlemmene krever det. Møtet avholdes innen 8 
uker og innkallingen skal skje på samme måte og med samme frister som for ordinært årsmøte. Bare saker som 
er oppgitt i innkallingen kan behandles.  
 
§ 9 Lovendringer  



 

Lovendringer kan bare vedtas av årsmøtet - ordinært eller ekstraordinært - med 2/3 flertall av de avgitte 
stemmer.  
Lovendringer må for å kunne settes i verk være godkjent av NEKFs styre. Lovendringer som ikke godkjennes kan 
ankes til NEKFs RS-møte. Anken behandles som vanlig sak.  
 
KAPITTEL 5 - KLUBBSTYRET  
§ 10 Styret i Områdeklubben (KL-styret)- kompetanse og sammensetning  
KL-styrets oppgaver er å:  
ivareta NEKFs formål  
lede KLs virksomhet mellom årsmøtene i overensstemmelse med NEKFs lover og regler  
formidle medlemmenes kontakt med NEKFs styre og andre organer  
oppnevne nødvendige utvalg og arbeidsgrupper  
Styret kan advare eller be om å uttre av klubben, utelukke for et bestemt tidsrom eller ekskludere medlemmer 
som handler i strid med gjeldende lover og regler eller oppfører seg på en for klubben eller dens medlemmer 
uverdig/skadelig måte, eller for manglende oppfyllelse av medlemsplikter.  
Medlemmer som utelukkes for et bestemt tidsrom eller ekskluderes på bakgrunn av forannevnte 
bestemmelser, kan innen 14 dager fra mottatt skriftlig meddelelse anke saken inn for klubbens årsmøte. 
Vedkommende skal i meddelelsen gjøres oppmerksom på ankemulighet og ankefrist. Årsmøtet kan bestemme 
om anken skal videresendes til Lov- og kontrollkomiteen i NEKF. Avslår årsmøtet å videresende anken, kan 
medlemmet selv bringe saken inn for Lov- og kontrollkomiteen i NEKF, som lager innstilling og oversender 
saken til RS. Anken stiles til LKK og sendes NEKFs styre v/sekretariatet.  
KL-styret består av leder, nestleder og øvrige 3 styremedlemmer.  
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer inklusive lederen er til stede. Ved stemmelikhet har 
fungerende leder dobbeltstemme.  
 
KAPITTEL 6 – DIVERSE BESTEMMELSER  
§ 11 Oppløsning . Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte og med minimum 2/3 flertall av 
de avgitte stemmer. Ved eventuell oppløsning fatter årsmøtet vedtak 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


