
REFERAT FRA STYREMØTE MED AVLSRÅD PÅ SKYPE 08.01.13 OG  29.01.13
Tidsrom: kl. 19.00-21.00 
Til stede den 8.: Rita Hartvigsen Daverdin, Turid Helfjord (ref), fra avlsrådet: Hanna 
Gautun og Ingvild Espelien
Forhindra: Jan Opsanger, Irene Stølan, Mari Østgård, Sigrun Rytter og Tove 
Strandmoe. 

Til stede den 29.: Rita Hartvigsen Daverdin, Sigrun Rytter, Tove Strandmoe, Irene 
Stølan, Turid Helfjord (ref), fra kl. 20.00: Hanna Gautun, avlsrådet
Forhindra: Jan Opsanger, Mari Østgård. 

Sak 48 2012/2013 Godkjenning av referat fra 04.12.12.
Referatet ble godkjent etter at et par uklarheter ble retta opp. 

Sak 49 2012/2013 Referatsaker
Etter forespørsel fra Sverige er det bekrefta at Lundehundboka skal koste Nkr 399,- 
også der.
Årets brukslundehund: Rachel Kristine Hamre, Dagrunn Mæhlen og Elin Johannesen 
har sagt ja til å sitte i arbeidsgruppa som skal komme med forslag om poengsetting 
av prestasjoner slik at det kan utnevnes Årets Brukslundehund fra og med 2013. 
Rachel skal lede gruppa. Turid sender ut brev med mandat til gruppa.

Sak 50 2012/2013 Orientering fra avlsrådet om møtet i Bergen.
Hanna og Ingvild orienterte. Det ble skrevet referat som skal oversendes styret.

Sak 51 2012/2013 Datagrunnlag for RAS. Dødelighet.
Hanna orienterte om det datagrunnlaget som finnes nå der det også er tatt inn 
resultater fra Hundetellingen 2012. 

Sak 52 2012/2013 Forberedelse av møtet med NKK 15. januar.
Ingvild kan ikke være med på møtet på grunn av sykdom. Hanna og Rita drar. Tema 
skal være RAS. Det må klargjøres hva NKK kan hjelpe til med når det gjelder bl.a. å 
beregne effektiv populasjonsstørrelse. NLK må få en kontaktperson i NKK som kan 
være lett tilgjengelig for spørsmål.

Sak 53 2012/2013 Høring fra NKK. Restriksjoner rettet mot bruk av hund.
Saka ble utsatt fra forrige styremøte. Høringsfristen er 8. februar. Styret er ikke 
beslutningsdyktig på dette møtet. Rita og Turid ble imidlertid enige om at NLK i 
denne omgangen ikke har kapasitet til å gå grundig inn på tema og at NLK avstår fra 
å komme med høringssvar.

Sak 54 2012/2013 Eventuelt.
Etter forslag fra avlsrådet ble det enighet om å ha en internasjonal 
dommerkonferanse i forbindelse med Europautstillinga som skal være i Norge i 
2015.



I forhold til framdriftsplanen for RAS så skal det være et møte med oppdrettere i 
løpet av våren. April virker som en grei måned. Turid finner ut om det lar seg 
gjennomføre på Norsk Hestesenter, Starum da. Rita tar kontakt med Merete 
Evenseth og spør om hun kan stå for det praktiske opplegget rundt møtet.
NB! Da styret ikke var beslutningsdyktig den 08.01 ble det utsendte referatet 
tatt til etterretning. Det ble ikke tatt noen beslutninger på dette møtet, bortsett 
fra i sak 53 som hadde en høringsfrist.
Fra møtet den 29.: Rita orienterte om møtet hun og Hanna hadde hatt med NKK 
den 15. januar. Referat fra møtet er sendt til styret.
En gruppe bestående av forskere fra UMB og Universitet i Ålborg er interessert i å 
kartlegge genomet til lundehund i et prosjekt der de arbeider med å kartlegge 
genomet til flere nordiske husdyrraser. Dette kan muligens kobles sammen med 
prosjektet til Claudia Melis. Vi håper på samarbeid mellom forskere og 
genressurssentret som kan komme lundehunden til gode. På møtet med NKK ble det 
klart at de ikke har midler til å støtte slik forskning økonomisk. 

Sak 55 2012/2013 Neste styremøte.
14. februar på Skype.


