
Referat fra styremøte i Norsk lundehund klubb 4.1.2010

På skype kl 1900-2100

Til stede: Elin, Jan Helge, Kristin, Merete, Olav

Forfall: Maren

Gjennomgang av referat fra 7.12.09

Til Info:

Angående sak 050/09 Søknaden til Dyrlege Smidts Stiftelse. Den 23.12.09 ble 
klubben tildelt kr 35000,- til prosjektet ”Kartlegging av blodverdier hos Norsk 
Lundehund” i regi av avlsrådet. Takk til Ingvild og Hanna, som skrev søknaden. 
Merete har sendt e-post til advokatfirmaet Brækhus Dege med kontonummeret.

Angående sak 096/09 Lundehundpresentasjonen til Hundesport nr 2-2010. Denne 
er skrevet og sendt til NKK den 22.12.09. Takk til Hanna, Ingvild og Christen.

Angående sak 100/09 om autorisasjon for nye lundehund dommere. Merete har 
laget et gratulasjons skriv og sendt til Christian Vole, og ønsket han velkommen som 
ny lundehund dommer.

Angående sak 116/09 søknaden til NKK om etiske grunnregler for avl og oppdrett. 
Her ble søknaden fra NLK om dispensasjon: Avslått.

Angående sak 126/09 Kalenderansvarlig for 2011. 

Vi har kontakt med et par aktuelle personer, avgjøres på neste møte.

Angående sak 131/09 om søknaden til NKK om tilbakebetaling for momsbelagte 
tjenester. Her fikk NLK 19140,- igjen.

Angående sak 135/09 Utstillingsforespørsel fra andre klubber

Olav svarer positivt til alle henvendelser om å få ta med Norsk Lundehund på 
utstillinger.

Sak 136/2010 Innkommet post.

E-post brev fra Turid Helfjord, 9.desember, angående manglende 
avstamningsinformasjon. Brevet sendt til avlsrådet for videre behandling.

Høring fra NKK ang avtale om samarbeid med hundeskoler. Svarfrist 14.januar til 
uttalelse.

Olav svarer på denne. (Høringsfristen er nå forlenget med en mnd.)



Invitasjon til åpent dialogmøte med NKK

Lørdag 16.januar 2010 kl 15.30-19.00 på Rica Helsfyr Hotell i Oslo. Svarfrist 
10.januar om hvem som kommer og eventuelle spørsmål. Her kan klubben stille 
spørsmål, som vi vil ha svar på fra NKK. 

Kristin + 1 til møter fra NLK.

Høring fra NKK vedrørende endring av reglene for autorisasjon av 
eksteriørdommere. Svarfrist 15.januar

Olav svarer på denne.

Klubbundersøkelse fra NKK. Mulighetenes IT. Svarfrist 6.januar 2009

Merete svarer på denne.

Sak 137/2010 Overgangsåret 2009/2010.

Dette meldingsåret blir et ”langt” år, siden årsmøte er flyttet til juli. Hvor skal vi sette 
”års slutt”? 

F.o.m. 2010 går budsjett- og meldingsår fra 1.april.

Sak 138/2010 Nye frister for Lundehund-nytt?

Bør vi vurdere å få årsmeldingen inn i ett nr av Lundehund-nytt for å spare porto?

Vi vurderer tidligere innleveringsfrist for å kunne sende ut årsmelding og regnskap 
som en del av nummer 2.

Sak 139/2010 Opplysning om endring av styrets sammensetting.

Endringene er sendt til Brønnøysundregistret via Altinn og godkjent 19.desember 
2009. Gjelder sak 122/09.

Sak 140/2010 Lundebua.

Utsettes til neste møte

Sak 141/2010 Salg av gamle Lundehund-nytt.

Annonseres i neste nummer av lundehundnytt

Sak 142/2010 Husstandsmedlemmene.

Mange husstandsmedlemmer er ikke med på giroen fra NKK i 2010. Det er en feil i 
kodene våre som gjør dette. Det vil bli rettet opp fra 2011. 

Merete har sendt brev til de 15 det gjelder. 

Sak 143/2010 Ny Lundehund-nytt redaktør.

Elin Strand gir seg etter neste nr i mars. Det er samtaler med aktuelle etterfølgere. 
Saken kommer opp på nytt på neste styremøte.



Sak 144/2010 Egnet lokale for lagring av klubbarkiv/eiendeler

Kan det gå ant å få et lite rom på NKK sine lokaler, slik at vi alle har tilgang til 
klubbens eiendeler?

Utsettes til neste møte.

Sak 125/09 Angående spesialutstillingen i 2011 i Sør Fron.

Gro W. Viken ville ha styrets uttalelser på de to plassene. Flatmoen og Frya leir, da 
det er en del kostnadsforskjeller. Se e-post sendt fra Merete ang leie av fasiliteter. 

Sted bestemmes på neste styremøte, nøyaktig dato fastsettes i løpet av uken i 
samråd mellom Gro Viken og Merete.

Sak 145/2010 Domene  

Lundehund.cc sies opp så snart som praktisk mulig 

 Runde, 6.januar 2010

Olav Runde


