
 

 Gjennomgang av referatet fra siste styremøter 24.4 .2022 

Sak 30 
Regnskapsprogram for Kassererrollen. 
 
Styret ble enige om at vi kan bruke og kjøpe lisens til regnskapssystemet Agro som 
kasserer har brukt de siste årene 
 
Solveig blir behjelpelig med overtakelse til ny kasserer etter årsmøtet. Den nye 
kassereren vil overta et påbegynt regnskap, datert 01.01.2022 fra Solveig. 
 
Solveig, kasserer kjøper inn programmet som vil bli til brukt av den nye kassereren. 
Bilag for 2022 så langt legges inn før regnskapet overleveres. 
 
Status: Det nye programmet blir lastet ned når Solveig og Gunn-Laila har hatt formell 
overtagelse av vervet og regnskapet så langt i år.  
 
Sak 44 

Brev til NKKs Sunnhetstvalg angående åpning av stamboken 
 
ASU har jobbet mye med en søknad og har sendt den til styret for siste 
gjennomlesning, før innsending til Sunnhetsutvalget i NKK. De har møter 2-3 ganger i 
året 
 
Som den del av prosessen mot å åpne stamboken for utvalgte krysningshunder har vil 
blitt anbefalt av veterinærene i NKK, Kim og Renate, å sende en sak til NKKs 
Sunnhetsutvalg der vi ber om deres innspill til prosessen. 
 
Dette er ikke en søknad om å få åpne stamboken, men en sak der vi ønsker å 
forankre prosessen og kriteriene vi ser for oss hos Sunnhetsutvalget. 
 
Saken er sendt inn i forhold til frist. Første møte blir gjennomført i mai. 

 

  

 
 
 

Referat fra styremøte i NLK 

 
 
 
NLK er 60 år i år. 22 november 1962 ble klubben stifta. 
 

Dato: 08.06. 1900-2100 

Til stede:  
 

Merete, Hilde-Birgitte, Iren, Gunn Laila, Tor-Arne, Alexander og Karen Elise + 
Ingvild Espelien som var med på sak 48 og innspill til sak 53 
 

Forfall:  



Svarbrev mottatt fra NKK 30 mai; 

Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg har behandlet Norsk Lundehund Klubb sin søknad 
om forankring av prosess frem mot åpning av stamboken og fattet følgende vedtak på 
sitt møte 11.05.2022:  

NKKs Sunnhetsutvalg berømmer Norsk Lundehund Klubb (NLK) for det arbeidet som er 
utført i krysningsprosjektet, og støtter fullt ut NLK sitt ønske om å åpne stamboken for 
godkjente F3- hunder (3.generasjons krysningshunder), etter de kriterier som er angitt i 
NLK sitt brev av 08.04.2022.  

Bakgrunn: HS-vedtak 226/13 presiserer at stamboken for norsk lundehund kan, etter 
søknad fra raseklubben, åpnes slik at X-registrerte hunder eller avkom etter disse kan 
registreres på̊ ordinær måte.  

Status: 
 
Dette er en del av prosessen før formell søknad evt. skal sendes inn. Det er gitt 
tilbakemelding til NKK om at en eventuell åpning av stamboka først skal godkjennes av 
et ekstraordinært Årsmøte i klubben.  
 

Sak 46 Konstituering av det nye styret 
 
Ny nestleder: Hilde-Birgitte ble valgt av årsmøtet 
Nytt styremedlem: Gunn Laila ble valgt på årsmøtet 
Ny kasserer: Gunn Laila 
Referent: Karen Elise fortsetter som referent 
Taushetserklæringsskjema er sendt ut til de nye medlemmene i styret.  
 

  

Sak 47 Forslag Møtedager 
 
30.08  
20.09 
18.10 
22.11 Klubben er 60 år 
20.12 
 
Forslagene ble godtatt. Endringer av datoer tas ved behov.  
 

  

Sak 48 Møte angående revidering av ny bok 
 
Ingvild Espelien er innkalt til møte for å informere om status for bokprosjektet: Ny 
lundehund bok. Ingvild deltok fra kl. 2000. 
 

• Er begynt på de nye tekstene. Jobber spesielt med det som har skjedd siden 
2012 da den første boka kom ut 

• Det vil også bli mange nye bilder i den nye boka 

• Har fått stipend fra Fagbokforlaget – bruker det til å frikjøpe seg fra jobb 



• Samme forlag som ga ut den første boka. Vigmostad og Bjerke. Det er skrevet 
en kontrakt/ intensjonsavtale 26/3-2021. Det er tenkt et opplag på 2000 bøker, 
samme som sist 

• Målsetting om lansering av boka på Lundehunddagene i Trøndelag 2023 
 

Styret takker for oppdateringen og ønsker lykke til videre med jobben. 
 

  

Sak 49 Gave til en eier av prosjekthund på Morokulien 
 
Turid Helfjord ønsker å gi en gave videre. Hun har fått et lite tinnkrus hos søstrene 
Harbitz i ca 1993 og det var veldig stas. Nå har hun lyst til at noen andre skal få litt av 
den samme følelsen. Det er inngravert «Lundeurens Ærespremie 1969» på den og på 
motsatt side står det «Ch Balder».  
 
Dersom styret mener det kan passe så har jeg lyst til å gi kruset til Best in Show av 
prosjekthundene siden det er annonsert utstilling for dem. Jeg kan lage et kort info-skriv 
om hva og hvorfor. Hvilke kriterier de skal dømmes etter får styret og eller ASU ta 
stilling til. Jeg har snakka med Christen og Ingvild i dag og vi ble enige om at det kan 
være en mulighet å dele hundene inn i klasser etter kjønn og generasjon slik at det i år 
blir seks klasser, hanner F1, tisper F1, hanner F2 osv og evt en felles klasse for valper.  
 
Status:  
Denne gaven er ikke en vandrepremie, men vil bli delt ut bare i år blant 
prosjekthundene. Giver og Christen Lang blir enige om de endelige kriteriene på 
Morokulien.  
 

  

Sak 50 Gaver gitt av styret 
 
Det er sendt gave til valpeformidlerne Alejandra Garcia og Gerd Haugen for innsatsen 
så langt i klubben. 
 
Iren, Elin, Solveig, Tor Arne og Alexander fikk også tilsendt gaver som takk for 
innsatsen i styret.  
 
Ordstyrer på Årsmøtet, Siv Sandø har også fått tilsendt gave, som en takk for jobben.  
 

  

Sak 51 Reaksjon etter Årsmøte. 
 
Det ble tatt en runde blant styret med tilbakemeldinger. Det var et ryddig gjennomført 
årsmøte styrt av en stødig ordstyrer. Det gikk bort mye tid til små detaljer som hadde 
liten eller ingen betydning for gjennomføring av møtet.  
 

  

Sak 52 Nye lover vedtatt på Årsmøte. 
 
De punktene som ble vedtatt er følgende: 
 
Ny overskrift:  
«Lover for Norsk Lundehund Klubb 
Stiftet 22. November 1962 
Siste endringer vedtatt av årsmøtet 31. mai 2022» 



«§2-5 Æresmedlem 
 
Det kan til årsmøtet foreslås særlig fortjente medlemmer som klubbens 
æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben!» 
 
Hele paragrafen utgår.  
 
§3-3 Innkalling 
Endring av datoer: 
 
«Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra 
medlemmer må være styret i hende/ poststemplet senest 31. desember» 
 
«Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i 
hende/ poststemplet senest 31. desember» 
 
§4-3 Konkretisere at avlsrådet er det samme som vårt ASU 
 
Oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide 
retningslinjer for særkomiteer, avlsråd/ avl- og sunnhetsutvalg (ASU) og eventuelt 
redaktør» 
 
Status; 
Endringene er sendt inn til godkjenning hos NKKs hovedstyre den 9 juni 
 

  

Sak 53 Eventuelt 

  
Vi diskuterte prosessen fremover angående om vi er klar for et ekstraordinært Årsmøte 
med kun en sak som skal tas opp.  
 
Spørsmålet er åpning av stamboken i forbindelse med krysningsprosjektet. 
 
Møtet blir i så fall gjennomført på teams, og det blir ikke avholdt prøvemøte i forkant, da 
medlemmene våre nå stort sett har vært med på 2 prøvemøtet og 2 årsmøter før.  
 

 
Neste møte: 30. august 
Referent: Referent Karen Elise Dahlmo 
 
 
 
 
 
 


