
REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE 14.02.13 

Tidsrom: kl. 19.00 - 21.00 

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

Forhindra: Jan Opsanger, Mari Østgård, Irene Stølan 

 

Sak 56 2012/2013 Gjennomgang og godkjenning av referat fra møte 29.01 

Referatet ble godkjent uten anmerkninger. 

  

Sak 57 2012/2013 Orientering om RAS gruppemøte i Trondheim 02. -03.02 

Turid var den 2.-3. februar i Trondheim på møte med Hanna Gautun og Ingvild Espelien. Det 

ble fordelt arbeidsoppgaver og bestemt at folk utenfor gruppa skal forespørres om å delta ved 

å framskaffe nødvendig tallmateriale. Oppsettet til RAS ble gjennomgått og en del 

formuleringer ble utarbeidet.  

    

Sak 58 2012/2013 Brev til fylkeskontaktene 

Brev til fylkeskontaktene der arbeidet med RAS blir beskrevet ble gjennomgått. Rita sender 

ut. 

 

Sak 59 2012/2013 Utsending av saksliste og styrereferat til fylkeskontaktene 

Dette er en ting som er blitt forsømt det siste halvåret. Dette skal rettes opp ved at Turid får 

liste over e-poster og sender ut det som har foregått til nå. Sekretær sørger for å følge opp. 

 

Sak 60 2012/2013 Spesialutstillingen 6.07., fordeling av oppgaver 

Det er Avd. Trøndelag som har ansvaret for spesialutstillinga. Hanna, som er leder i 

avdelinga må prioritere arbeidet med RAS og Rita overtar dermed en del av oppgavene med å 

koordinere arbeidet med å forberede spesialutstillingen. 

 

Sak 61 2012/2013 Innkjøp av iZettle enhet 

Rita har innhenta informasjon om kostnader og bruk av iZettle enhet for å forenkle betalinga 

på spesialutstillinga og andre treff. Tove tar tak i dette og sjekker om det også er mulig å 

bruke utenlandske kort ved betaling. 

 

Sak 62 2012/2013 Gamle rosetter, hva gjør vi med dem? 

Vi har en del gamle rosetter som ikke er så fine lengre. Solvor Melum har dette lagret. Rita 

snakker med henne og spør om hun kan sortere rosettene og kaste de som er blitt stygge. 

 

Sak 63 2012/2013 Økonomi i forbindelse med arbeidsmøtet på Starum 20.-21.04. 

Det skal inviteres ca 20 erfarne oppdrettere i tillegg til styret og avlsrådet. Styret er 

oppmerksom på at det ikke er budsjettert med midler til å dekke utgifter i forbindelse med 

arbeidet med RAS fordi NKK ikke hadde informert om denne oppgaven da budsjettet ble satt 

opp i 2012. Arbeidet med RAS er så vesentlig for lundehundens fremtid og demokratiet i 

klubben at styret velger å bruke en del penger på dette allikevel. Rita påpekte at salg av 

kalendere som tidligere skulle gå til Lundehundboka, kanskje nå tenkes å gå til arbeidet med 

RAS. Kostnaden for deltakerne på arbeidsmøtet blir påmeldingsavgift på kr 870,- som dekker 

kost og losji på Norsk Hestesenter. NLK vil dekke reiseutgifter. 

 

Sak 64 2012/2013 Neste nr av LHN, hva skal med? 

- Annonse for årsmøtet 5. juli 

- Informasjon om nyskapningen «Årets Aktivitetshund» 

- Ny redaksjonskomite 



- Det er bestemt at bildene av cert-vinnere 2012 ikke skal med denne gangen. 

 

Sak 65 2012/2013 Oppdatering av Lundebua på nettsida 

Karen Elise Dahlmo har tatt tak i dette. 

 

Sak 66 2012/2013 Eventuelt 

- Klubbens økonomi: Sigrun delte ut oversikt over situasjonen pr 31.12.2012. Klubbens 

økonomi er fortsatt helt grei og vi kan fortsette med den aktiviteten vi har lagt opp til. 

Regnskapsåret avsluttes 31.03. Sigrun har oversikt over arbeidet med 

regnskapsavslutningen og regner med at alt skal være i rute. 

- Forespørsel fra NKK om NLK har kommentarer til at John Smedbakken blir 

autorisert som dommer for lundehunden. Vi stiller oss positive til det. Vi trenger flere 

dommere for rasen. 

- Utsendt høringsnotat fra NKK om ordstyrers rolle på Representantskapsmøtet. NLK 

slutter seg til notatet og sender derfor ikke inn kommentar. 

 

Sak 67 2012/2013 Neste møte 

Neste møte er på Skype 14. mars kl. 19.00-21.00 

Fysisk møte på Starum den 19.april  


