Referat fra fysisk styremøte i Norsk lundehund klubb 23-25.04. 2010
i Trondheim hos Hanna Gautun.

Til stede: Merete, Olav, Jan Helge, Maren
Forfall: Kristin, Elin
Gjennomgang av referat fra 12.4. 2010
Utsatt fra tidligere møter i påvente av fysisk styremøte:
Sak 086/09 Klubbhus/Lundehund museum på Værøy
Saken legges frem på årsmøtet uten innstilling fra styret. Som et alternativ til
klubbhus/museum kan det være at en vandreutstilling er mer realistisk. En slik
utstilling kan lages i to eksemplarer, hvorav det ene kan plasseres permanent på
Værøy. Redaksjonskomitéen sitter på det nødvendige materialet som behøves til en
slik utstilling.

Sak 144/2010 Lagring av saker/klubbeffekter.
Det har fortsatt ikke lykkes å finne en sikker lagringsplass for klubbens arkiver,
effekter etc. Arbeidet med dette fortsetter.
Sak 162/ 2010 Samarbeid med andre land.
Samarbeidet med andre land bør primært skje via de nasjonale klubbene. I de land
som ikke har klubber, bør en samarbeide med privatpersoner.
Sak 165/2010 Utgifter til annonse/diverse fra valpeformidleren.
Styret diskuterte på prinsipielt grunnlag dekning av utgifter for klubbens tillitsvalgte.
Det var enighet om at leder og valpeformidler skulle få dekket inntil 500 kr årlig i
telefonutgifter, og at valpeformidleren skulle få refundert utgifter i forbindelse med
annonsering. I de år som det foretas telling, skulle også fylkeskontaktene få dekket
inntil 250 kr i telefonutgifter. De aktuelle personene må sende faktura til kassereren.
Sak 3/2010 Kan Norsk Lundehund Klubb gjøre noe for å få godkjent rasen i
andre land?
Det må først innhentes informasjon om hvorfor rasen ikke er godkjent, og deretter
bør arbeidet med å få den godkjent begynne – dersom styret finner dette ønskelig.
Sak 4/2010 Forhåndstemmeseddelen.
Det ble diskutert, og fattet vedtak om, hvordan denne skulle se ut.
Sak 7/2010 Styreforsikring
Styret mente at behovet for en slik forsikring ikke var tilstede.

Sak 8/2010 Pressemeldingen angående Hundetellingen 2010.
Det skal utarbeides en pressemelding som fylkeskontaktene, og andre, kan bruke for
å kontakte de lokale medier med tanke på å spre informasjon om rasen, og resultatet
av tellingen.
Sak 9/2010 Retningslinjer for Lundebua.
Karen Elise og Jon Dahlmo deltok her. Det var enighet om at noen detaljerte
retningslinjer for driften var det ikke behov for, men at alle innkjøp først skulle
godkjennes av styret. Lederne av Lundebua ble anmodet om stadig å være på jakt
etter gode salgsartikler, og at vi burde ta sikte på en eller to nye artikler pr år. Deler at
det gamle lageret skal selges til redusert pris. Jan får fullmakt til å avgjøre hvilke
produkter dette skal være. Det skal foretas årlige opptellinger av varebeholdningen,
og denne skal tas med i regnskapet.
Sak 10/2010 Årsmeldingen.
Merete presenterte en fyldig årsmelding, og denne ble gjennomgått og justert,
deretter enstemmig godkjent.
Sak 11/2010 Regnskap og budsjett.
Siden kassereren ikke kunne møte, ble denne saken utsatt, og vil bli behandlet på
eget styremøte (Skypemøte).
Sak 12/2010 Vandrepokal til Beste Veteran fra Rita Daverdin.
Styret takker Rita for pokalen, og denne vil gå til beste veteran
Sak 13/2010 Utgifter til drift av styre, avlsråd og lokale kontakter.
Se sak 165/09
Sak 14/2010 Årets hund 2010
En ny jury vil tre i kraft for kåringen i 2010, denne består av Unni Hofstad og Sigrunn
Rytter.
Sak 15/2010 Ny lundehunddatabase
Marc Daverdin demonstrerte et første utkast til en ny, og avansert database hvor vi
kan samle all informasjon som finnes for hver enkelt hund – inkludert bilder,
utstillingskritikker, sykdommer etc. etc. Utviklingen av databasen skjer i samråd med
styret og avlsrådet. Databasen kan kanskje være operativ om et års tid.
Sak 16/2010 Valpeprisen
Etter en del diskusjon, ble styret enig om å oversende saken til avlsrådet for
uttalelse. Det kan også bli mulig å innhente synspunkter fra medlemmene i løpet av
spesialutstillingen.

Runde, 24.mai 2010 Olav Runde

