
Referat fra styremøte i Norsk lundehund klubb 3.2. 2010

På skype kl 1900-2145

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

Forfall: Maren

Gjennomgang av referat fra 4.1.2010

Til Info:

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

Utstillingen blir 6.august 2011. Utstillingen blir lagt til samme tidspunkt, som ”Per 
Gynt dagene” i Sør Fron går av staben, slik at de som vil kan ha mulighet til å få med 
seg litt annen kultur også. Gro skal ha nærmere kontakt med Frya leir og andre 
hundeklubber, som har vært der og arrangert utstillinger.

Styret går inn for Frya leir.

Angående sak 126/09 Kalenderansvarlig for 2011.

Fortsettelse fra forrige møte.

Liisa Koivulehto påtar seg ansvaret for 2011-kalenderen.

Angående sak 128/09 om søknaden til NKK vedrørende gratis valpe registrering og 
utstilling av Norsk Lundehund på NKK utstillinger. E-post mottatt fra NKK de 6.januar 
2010 der de ikke anbefaler klubben å søke om dette.

Styret tar dette til etterretning, og saken avsluttes.

Angående Sak 133/09 Hund og Fritid

Merete har fått svar fra redaktøren i bladet, og det kommer en artikkel, som Merete 
har skrevet, i blad nr 2. I Hund og Fritid nr 1/ 2010 står det bakerst i bladet under 
”neste utgave – i salg fra 8.mars”, bilde av Lundestugu’s Linjadatter Alfa Frøya, tatt 
på Værøy i sommer. Overskriften: Vi møter en ekte nordlending. Lundehunden.

Utsatte saker fra forrige møte:

Sak 140/2010 Lundebua.

Karen Elise og Jon Dahlmo overtar – retningslinjer utarbeides på neste fysiske 
styremøte. 

Sak 141/2010 Salg av gamle Lundehund-nytt.

Gamle nummer selges for 50 kr + porto.



Sak 143/2010 Ny Lundehund-nytt redaktør.

Gunn Tove Ormset overtar som ansvarlig redaktør fra hefte 2. i 2010, og Maien 
Munthe-Kaas og Anneli Rosenberg blir medlemmer i redaksjonskomiteen. 

Styret vil benytte anledningen til å takke Elin Strand for en fremragende innsats som 
redaktør.

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

Utsatt fra forrige møte. Kan det gå ant å få et lite rom på NKK/ eller andre plasser, 
slik at vi alle har tilgang til klubbens eiendeler?

NKK har ikke plass – Kristin og Jan Helge arbeider videre med saken.

Sak 146/2010 Innkommet post.

E-post fra Stein-Erik Greter: ”Jeg foreslår at det blir tatt opp på medlemsmøtet i 
Stavanger til diskusjon om en ikke bør heve idealvekten for hundene generelt med 1 kg. Etter 
at det er kommet inn 90 innlegg – noen sikkert dobbelt – er det en tydelig trend at hundene 
blir tyngre. Det er i og for seg naturlig siden fòret er blitt mye bedre siden den gang 
idealvekten ble fastlagt.”

Styret ser ingen grunn til å gå bort fra den nye rasestandarden. Avlsrådet har besvart 
dette.

Sak 147/2010 Søknad om stor Cert til spesialutstillingen i 2011 i Sør Fron.

Spesialutstillingen er sendt inn til godkjenning til NKK, og søknad om stor Cert er 
levert før fristen, 1.februar. 

Sak 148/2010 Forslag til dommer(e) til Spesialen 2011

Har fått forslag på Frank Christiansen, dømte på spesialen i 2001på Vikna og 
Christian Vole, som var dommer elev på Værøy 2009, og ble autorisert rett etter.

Styret går inn for dette.

Sak 149/2010 Årsmøte forberedelser

Første informasjon kommer i Lundehund-nytt 1/2010

Valgkomiteen er bedt om å sette i gang arbeidet med å finne kandidater de verv i 
styret som står på valg.

Sak 150/2010 Vandrepokalene

Det er laget en oversikt, styret ser på dette.



Sak 151/2010 Åpent dialogmøte med NKK, lørdag 16.01.10.

Kristin orienterer oss fra møtet, og skriver lite referat til Lundehund-nytt.

Sak 152/2010 Bruk av Dogweb Arra f.o.m. Spesialen 2010.

Vi bruker dette fra og med 2010. 

Sak 153/2010 Paypal 

Kassereren får fullmakt til å ordne det rent praktiske, og vi håper at dette vil gjøre det 
enklere for utenlandske medlemmer å betale.

Sak 154/2010 Regnskap

Styret hadde ingen innvendinger mot regnskapet for 2009, og dette sendes nå til 
revisor. Overgangsordningen til nytt beretningsår medfører at det blir et miniregnskap 
for perioden 1.1.2010 – 31.03.2010, og deretter begynner et nytt ordinært regnskap 
som går fra 1.4.2010 til 31.03.2011. 

Sak 155/2010 Ny lundehundkontakt i Sogn og Fjordane og Hordaland

Styret arbeider med saken

Sak 156/2010 Ettersending av Lundehundnytt

Lundehundnytt ettersendes ikke med mindre mottaker betaler porto.

Sak 157/2010 Kjøp av medlemslister

Styret har sagt nei til å selge medlemslistene våre til kommersielle aktører.

Neste skypemøte mandag 8.mars 2010

Referent: Olav Runde


