
REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE 04.12.12 

Tidsrom: kl. 19.00-21.00  

Til stede: Rita Hartvigsen Daverdin, Sigrun Rytter, Tove Strandmoe, Turid Helfjord (ref) 

Forhindra: Jan Opsanger, Irene Stølan, Mari Østgård  

 

Sak 32 2012/2013 Godkjenning av referat fra siste møte 

Referatet ble godkjent etter at en misforståelse i forbindelse med sak 28 ble retta opp.  

 

Sak 33 2012/2013 Referatsaker 

Rita sender ut rapporten fra Værøykomiteen til styret. 

Nøkkelring og nummerlappholder med lundehundmotiv skal koste kr 75,- pr stykk. 

Et medlem har klaget på en dommer til NKK og sendt kopi av klagen til NLK. Styret tar det til 

informasjon og Rita sender et svarbrev. 

Tove og Turid avslutter nå oppfølgingsrunden av hundetellingen i Oslo, Østfold og Akershus. 

Hundetellingen 2012 ansees dermed som fullført.  

 

Sak 34 2012/2013 Prokurasjon konto for Norsk Lundehund Klubb 

Brevet som Rita sendte ut til underskrift fra hele styret er ikke kommet rundt til alle. Saken er 

midlertidig løst ved at Rita har fått bankkort som gjør at hun kan betale regninger. Det samme er 

også bestilt til Karen Elise Dahlmo. 

 

Sak 35 2012/2013 Redaksjon Lundehund Nytt 

Gunn Tove Ormset og Anneli Rosenberg ønsker avløsning fra redaksjonen i LHN. Styret skal sette i 

gang arbeidet med å forsterke redaksjonskomiteen så snart som mulig.  

 

Sak 36 2012/2013 Dommer Morokulien 2014 

Vi tar sikte på å få en eller to av de nye dommerne. Rita tar kontakt med Siv Sandø, Petter Steen og 

Maja Heinilä. 

 

Sak 37 2012/2013 Søknad om storcert 2014 

Fristen er utgangen av januar. Rita ordner dette. 

 

Sak 38 2012/2013 Hvordan få meldt nye valpekjøpere inn i NLK?  

Etter avtale med kjøper melder oppdretter denne inn i NKK og NLK. Kjøper sender regninga til 

oppdretter når kjøper får den fra NKK. 

 

Sak 39 2012/2013 Årets brukslundehund 

Vi vil fra og med 2013 begynne å hedre også hunder som starter i andre konkurranser enn utstillinger 

eller som blir autorisert som brukshund og gjør en bruksbragd i løpet av året. Det gjelder bare å 

utarbeide kriterier og poengsystem som passer. Det skal opprettes en arbeidsgruppe for å se på 

dette. Turid tar kontakt med noen medlemmer som er aktuelle til å sitte i arbeidsgruppa. 

 

Sak 40 2012/2013 Liste over veterinærer med erfaring med behandling av IL. 



Det skal utarbeides en fylkesvis liste over veterinærer med erfaring med behandling av IL. Rita tar 

kontakt med de lokale kontaktpersonene for å få informasjon om hvilke veterinærer som bør stå på 

lista.  

 

Sak 41 2012/2013 Skal Lundehundboka oversettes til engelsk?  

Styret har intensjoner om å få oversatt Lundehundboka til engelsk. Ingvild Espelien kan gjøre 

sonderinger og holde styret orientert. 

 

Sak 42 2012/2013 Høring fra NKK: Restriksjoner rettet mot bruk av hund. 

Høringsfrist er 08.02.13. – Utsettes til neste styremøte. 

 

Sak 43 2012/2013 Datakurs på Starum? 

Turid har innhenta opplysninger om priser for overnatting og leie av møterom på Norsk Hestesenter 

på Starum. Saka sendes videre til avlsrådet. 

 

Sak 44 2012/2013 Bruk av klubbens informasjonskanaler 

Lundehund Nytt er den viktigste kanalen for informasjon til medlemmene fordi bladet når ut til alle. 

Hjemmesiden når i tillegg til svært mange medlemmer også ut til ikke-medlemmer og er dermed 

også et vesentlig medium for informasjonsspredning. Klubbsida på facebook brukes til påminnelser 

og kjapp informasjon. Det er langt fra alle medlemmer som har tilgang til fb. 

 

Sak 45 2012/2013 Eventuelle inntekter av festmiddagen i forbindelse med spesialen 2013 

Avdeling Trøndelag vil stå for det praktiske arrangementet med festmiddagen i forbindelse med  

spesialen 2013. De søker derfor om å få eventuelle inntekter av festmiddagen.  

Vedtak: Avdeling Trøndelag får eventuelle inntekter av festmiddagen. 

  

Sak 46 2012/2013 Eventuelt 

Merete Evenseth blir ny kontakt for Troms fordi Else Rita Langaune har bedt om avløsning. Else Rita 

har vært kontakt for både Troms og Finnmark, men Merete foreslår at Elin Johannesen i Hammerfest 

blir spurt om å være kontaktperson i Finnmark. Styret takker Else Rita for den jobben hun har gjort. 

Det er kommet en strømregning fra Dogs4All som vi ikke var helt forberedt på. Sigrunn tar kontakt 

med Geir Morten Jansberg for å finne ut av dette. 

Rita har fått kontakt med Finland og har fått etablert at de skal kommunisere videre på engelsk. 

I Nederland blir det etablert en interessegruppe for lundehund. Rita skal sende dem det vi har av 

informasjon på engelsk. 

Klubben har fått forespørsel om å være med på å restaurere et bolighus på Måstad. NLK kan ikke 

forplikte seg til å bidra verken økonomisk eller praktisk til et slikt prosjekt, men kan bidra med en 

liten fotoutstilling når huset er ferdig dersom det er interesse for det. 

 

Sak 47 2012/2013 Neste styremøte 

Neste styremøte blir 8. januar kl. 19.00 – 21.00 på skype. Avlsrådet blir forespurt om å delta. 

 

 

 

 


