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STYRET FOR NORSK LUNDEHUNDKLUBB
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Sted
SKYPE
Tilstede: Rita Daverdin, Elin D.W. Johannessen, Turid Helfjord, Sigrun Rytter, Tove
Tilstede
E. Strandmoe
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Godkjenning av referat fra styremøte 20.01.14
Godkjent uten anmerkninger
Marc Daverdin har laget en «bok» med alle hunder som er registrert i databasen. Skal
den sendes til de som har gjort en ekstra innsats med registreringen?

Styret godkjenner at de som har gjort en ekstra innsats med registreing i databasen, får
tilsendt «boka»
Sigrun orienterer fra møtet «Forum for norske hunderaser»
Sigrun leste opp referatet fra forumet. Referatet blir sendt ut til styret og
fylkeskontaktene
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Gjennomgang av handlingsplan

Handlingsplanen gjennomgått. Målene for de første månedene er gjennomført. Arbeid
med oppdretterpakke blir påbegynt.
Søknad til NKK om stønad ang. dommerseminar i forbindelse med Europautstillingen
2015
Det blir sendt søknad til NKK. Ansvar: Rita
Momskompensasjon
Det er ikke sendt inn søknad om momskompensasjon. Årsmøteprotokollen var ikke
ferdig underskrevet og returnert tidsnok. Styret skal vurdere å melde tidsfristene inn
på Representantskapsmøtet til NKK.
Finn.no. Sigrun orienterer om hvor mye som er betalt i løpet av 2013
Det er betalt inn kr 4918,50 og kr 3438,00 i 2013. Avtalen med Finn.no løper til
slutten av 2014. Da vil den bli evaluert.
Forslag på nye tillitsvalgte:
Ny i avlsrådet: Bård Mathias Andersen, Mo i Rana
Ny fylkeskontakt i Møre og Romsdal: Tove Ann Lillevik Vatne, Ørsta
Ny redaktør for hjemmesiden: Elin Maribo Hovde, Buskerud

Ny fylkeskontakt i Møre og Romsdal er Tove Ann Lillevik Vatne.
Ny i avlsrådet og ny redaktør på hjemmesiden er utsatt i to uker.
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Styret synes at modellen med fast pris for tispeeier er noe kryssningsgruppa kan jobbe
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videre med. Turid får ett muntlig mandat fra styret til å ta det med seg til møtet i
helgen uke 4. Turid orienterer om hva kryssningsgruppa kom fram til.
Styret har mottatt dokumentene/avtalene fra avlsråd/kryssningsgruppa: «Kostnader og
forpliktelser ved kryssningsavl» «Paringsavtale for utkryssning av Norsk Lundehund»
«Avtale tispeeier- NLK utkryssning av Norsk Lundehund». Dokumentene/avtalene er
gjennomgått og godkjent. De vil være under kontinuerlig vurdering.
Redaksjonskomitéen lurer på om de som annonserte i Lundehund nytt i 2013 ble
fakturert.
Leder har fått liste fra redaktøren over annonsører i 2013. Det vil bli sendt ut fakturaer
snarest. Ansvar: Rita
Hvem skal ha ansvar for kalenderen for 2015?
Styret spør i første omgang Gunn Tove Ormseth og May Elisabeth Selbekk om du vil
fortsette med kalender-arbeidet. Hvis de ikke ønsker dette, så spør vi etter interessert
i LHN nr. 2.
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Bokutdeling
Vi ønsker å sende ut de første bøkene i slutten av mars.
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Eventuelt

Orientering og anmodning om innspil fra gruppa som jobber med info-strategi:
Elin orienterte om arbeidet i gruppa og kom med en anmodning til styret om innspill
på satsningsområder. Leder foreslo at gruppa skulle vurdere hvordan internasjonalt
samarbeid vil passe inn i strategien det jobbes med.
To av styrets medlemmer tok opp en sak som styret har valgt å behandle som en Bsak og derfor ikke blir referert
Neste styremøte i Sandefjord 21. til 23. mars.

Referent Tove E. Strandmoe

