Referat fra Styremøte i Norsk Lundehund klubb 25.oktober 2010 på
skype kl. 19-21

Til stede: Merete Evenseth, Olav Runde, Sigrun Rytter, Jan H Opsanger,
og Maren Espelien.
Forfall: Kristin Killi,
Gjennomgang av referatet fra 13.september 2010
Til orientering
Vedtaket om økning av anbefalt valpepris til 12.000 kr over nyttår vil bli
lagt ut på klubbens hjemmeside til orientering.
Vi har fått ny kontaktperson i Oslo/Akershus og Østfold. Hege Hellesvik
har ytret ønske om å trekke seg, og Roger Gibson blir hennes
etterkommer. Styret takker Hege for flott arbeid for klubben og ønsker
Roger velkommen.
Sak 47/2010 Ekstraordinært RS møte.
I henhold til NKKs nye lover - § 3.2 – stemmes det med stemmeposter
på inntil 1.000 stemmer, noe som betyr at medlems-/stemmetall:
Inntil 1.000 medlemmer
=
1 representant
fra 1.001 til 2.000
”
=
2 representanter
fra 2.001 til 3.000
”
=
3 representanterosv.
Dette betyr at de aller fleste raseklubber kun kan møte med 1
representant.
Dermed blir Sigrun Rytter klubbens representant og Kristin Killi blir
hennes vara. Begge er påmeldt innen fristen til NKK.
Sak 51/2010 Innkommet post
E-post fra NKK ang Høring: Hovedstyret og administrasjonen i Norsk
Kennel Klub har sett behov for rutiner for gjennomføring av høringer i
NKK-systemet. De ber om kommentarer og innspill til de forslåtte
høringsrutinene innen 16.12.10
Så langt styret kan se er det greit å bifalle NKKs forslag til høringsrutiner.

E-post med innbydelse til kurs fra NKK. Avlsrådskurs 2011
Sørmarka kurs og konferansesenter. Lørdag 29. og søndag 30. Januar
2011. Påmeldings frist 1. desember 2010
Styret i NLK mener at vi pr i dag har et meget kompetent avlsråd, men
samtidig er det viktig å skolere nye medlemmer som har interesse for
avlsarbeid. Vi ønsker derfor å sende to deltagere til kurset. Dette i tråd
med avlsrådets forslag.
De to som har blitt forespurt og sagt ja, er Geir Morten Jansberg,
lundehund kontakt for Hedemark og Irene Stølan, lundehund kontakt for
Møre og Romsdal.
Sak 52/2010 Info fra Værøyturen til redaksjonskomiteen.
Redaksjonskomiteen for Lundehundboka har gjort avtale og skrevet
kontrakt med Dag Sørli. Budsjettet for boka er omarbeidet. Det er lagt inn
verdi for arbeidet som gjøres for å få en riktigere søknad. Det er sendt
søknad til Sparebanken Nord-Norge om midler til boka og det forventes
søknader både til Værøy kommune og Kulturrådet.
Dag Sørli vil ta seg av oppsett, språkvask, med mer.
Olav Runde har overtatt protokoller tilhørende klubben fra 1965 og
framover og er på leiting etter mer kildemateriale. Planen er å lage utkast
og sende dette til personer som har vært sentrale i klubben for videre
bearbeidelse.
Det vurderes etter hvert om bokprosjektet trenger egen bankkonto.

Sak 53/2010Kalenderen for 2011.
Kalenderen har nå gått til trykking hos et trykkeri i Tromsø. Prisen for
kalenderen blir kr 175,-. Det blir trykt 150 eksemplarer. Overskuddet går i
sin helhet til lundehund boken.
Paypal-kontoen fungerer greit i følge Kristin K. Og denne blir tatt i bruk
for alle våre medlemmer. Paypal er et sikkert system for kjøper og selger
og gir klubben en oversiktlig måte å holde orden på alle innbetalinger.
Kalenderen blir ikke sendt ut før betaling er kommet på konto. Merete får
opplæring hos Kristin, for å kunne veilede de som vil betale via paypal.

Det blir sendt ned et lite antall (15 stk) kalendere til Dogs4all for de som
eventuelt ønsker å kjøpe kalenderen der. Fås kjøpt på standen til NLK.

Sak 54/2010 Værøykomiteen har konstituert seg.
Karen Elise Dahlmo har påtatt seg å lede komiteen. Ellers deltar Berit
Marthinussen, Håkon Fagertun og Nils Kristian Ellingsen. Fra styret
deltar Merete Evenseth og fra utstillingskomiteen Sigrun Rytter.
Med økende erfaring, kompetente folk og mer lokal tilhørighet, tror vi
dette skal bli et bra jubileumstreff.
Det er også på tale å lage et eget ”treffmerke” for anledningen. Eventuelt
jubileumsplatte eller/og t-skjorte. Slikt merke vil også brukes til alle
henvendelser angående dette treffet. Ideer mottas med takk.
Styret ønsker også at Værøykomiteen vurderer å få laget billedmateriale
fra jubileumstreffet.

Sak 55/2010 Påmelding til Raseparaden på Dogs4All
Norsk lundehund er påmeldt begge dagene. Kontaktperson Geir Morten
Jansberg. Oppfordrer mange til å stille opp og kanskje kle seg ut som en
gammel jeger/fisker med ditto tilbehør. Forslag/ info blir lagt ut på
hjemmesiden.
Raseparade går begge dager.
Påmelding til Geir Morten Jansberg

Sak 56/2010 Støtte til trykking av rasekompendiet
Den 7.10.10 fikk vi kr 14 062,50 i støtte fra NKK til trykking av
Rasekompendiet. Avlsrådet vil snarest få kompendiet trykket opp.
Kompendiet selges for kr 70,- og kan bestilles hos leder, som tar imot
bestillinger.

Sak 57/2010 Årsmeldingene er lagt ut på hjemmesiden
Årsmeldingen for 2008 og 2009 er herved lagt ut på hjemmesiden. Den
finnes nederst her: http://lundehund.no/om-norsk-lundehund-klubb

Sak 58/2010 Forhåndsbestilling av Lundehund boken
Bestillinger av boka kan gjøres hos leder, Merete Evenseth. Prisen er
kr.300,- for ei bok og kr 280,- pr bok for bestilling av 5 eller flere bøker.
Dette forhåndssalget pågår fram til 31.3.2011. Etter den tid vil boka koste
kr.350,- når den kommer ut. Forhåndssalget er ment for å hjelpe til med
finansieringen av kostnadene til trykking. Styret vil ikke gå inn på en
ordning der oppdrettere etc. kan annonsere i boken for å finansiere den.
Grunnen til det er at boken skal kunne være aktuell også om 10-20 år.
Da er det ikke sikkert at oppdretterne er like aktive.
Eventuelt.
Sak 59/2010 Innkjøp av DVD til Lundebua.
Forespørsel om kjøp av DVD laget av Arve Helling fra Værøy 2009.
Vurderes å kjøpe inn noen eksemplarer til Lunde-bua. Jan undersøker
med Arve Helling.

Neste styremøte blir 6.desember. Da med rapport fra kasserer.

Sigrun Rytter (sekretær)

