
 

 Gjennomgang referatet fra 26.11.19 
 
75.5 Epost fra Stein Erik Greter (mottatt 18.november) 
Angående en del spørsmål om Kryssningsprosjektet. 
 
 

75.6 Epost fra Stein E. Greter (mottatt 21.november) 
Angående en del spørsmål om Kryssningsprosjektet. 
 
 
Status: 
 
Svar ble sendt 13.12 2019 
 
Avl og sunnhetsutvalget har, på oppdrag fra styret, sett på 
spørsmålene du har sendt til klubben angående krysningsprosjektet. 
Disse spørsmålene handler stort sett om bekymring rundt import av 
sykdommer i rasen vår gjennom krysningsprosjektet. Dette temaet vil 
vi adressere i Lundehund Nytt nr 1, 2020. De andre spørsmålene har i 
all hovedsak blitt belyst i tidligere artikler i Lundehund Nytt.  
 
 

 
Sak 78 Fremtidige stand på Dogs4all 
 
Geir Morten gir seg etter dette året, som ansvarlig for standen.  
 
Styret vil forsøke å finne to-tre personer som kan stå på standen i 
2020. Morten Strandmoe sjekker ut i sitt nærområde i Sandefjord om 
det er noen som kunne tenke seg å være med på denne dugnaden  
 
Han prøver å høre om en kan være kontaktperson, som tar kontakt 
med Geir Morten for å få en glidende overgang til neste år og kan 
fortsette arbeidet med å stille på Dogs4all. 
 
I 2021 vil standen være flyttet til Sandefjord. 
 
Status: Morten jobber videre med saken med å finne noen til å være 
primus motor. 
 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE 
 

Dato: 07.01.2020 

Tilstede:  
 

Merete, Elisabeth, Solveig, Tor-Arne, Gunn, Morten og Karen Elise 

Forfall:  



  

Sak 
1.2020 

Innkommen post og informasjon 
 
1.1.20 
Epost fra initiativtaker Morten Strandmo 17.12.2019 
 
Midlene etter innsamlingen Tippi og Maxi 
Det gjenværende beløpet kan for min del gjerne omdisponeres til 
«jukke-prosjektet»  
 
Får eget saksnummer 3.2020 
 
1.2.20 
Epost fra Ellen Utsi, 31.12.2019 
 
Feil i premieliste fra spesialen 
Heisann! 
Nå som jeg sitter og oppsummerer resultatene til årets utstillingshund, 
så fant jeg en feil i resultatene. 
I tispevalp, er det kun satt opp 1BTK. 
Qaisa Av Northern Bones skulle hatt 2BTK, da ho har fått HP og vant 
klassen sin. 
Kan dere rette opp i dette ved å ta kontakt med NKK? 
Jeg tar det korrekte resultatet med i opptellingen vår. 
 
Får eget saksnummer 5.2020 
 
1,3.20 
Epost fra Lille Wagtskjold 1.1.2020 
 
Forberedelser til hundetellingen 
 
Den forestående lundehundtellingen blir gjennomført etter gammel 
fylkesinndeling, og med de fylkeskontaktene vi har pr. idag. 
 
Et par områder i landet har ganske mange flere hunder og eiere pr. 
fylkeskontakt enn gjennomsnittet for de fleste fylker/områder, som 
ligger på ca. 55 hunder/40 eiere. På sikt bør styret kanskje se om 
det er behov for en eller to nye fylkeskontakter i tillegg.  
 
Klubben har idag en fylkeskontakt som betjener både Oslo og 
Akershus med 110 hunder og 99 eiere, altså dobbelt så mange 
hunder/eiere som gjennomsnittet: 

• Oslo 44 hunder og 43 eiere 
• Akershus 66 hunder og 56 eiere 

Jeg foreslår at det blir utnevnt en egen fylkeskontakt for Akershus, slik 
at mengden blir likere fordelt. Akershus er ett av tre «gamle» fylker 
som nå er med i Viken, sammen med Buskerud og Østfold. 



 
Det andre store området som betjenes av en fylkeskontakt er de tre 
fylkene Buskerud/Telemark/Vestfold som har tilsammen 99 hunder og 
77 eiere. 

• Buskerud 45 hunder og 36 eiere 
• Telemark 20 hunder og 12 eiere 
• Vestfold 34 hunder og 29 eiere 

Av disse tre fylkene ble Telemark og Vestfold slått sammen til ett fylke 
nå ved årsskiftet, og tilsammen har dette fylket 54 hunder og 41 eiere. 
Dette fylket kan godt ha en egen kontaktperson. 
 
Da står Buskerud igjen med sine 45 hunder og 36 eiere, og kan f.eks. 
slås sammen med Østfold som har 23 hunder og 23 eiere og pr. idag 
har sin egen fylkeskontakt. 
Østfold inngår også i Viken fylke. Buskerud og Østfold har tilsammen 
69 hunder og 59 eiere. 
 
Får eget saksnummer 7.20 
 

  

Sak 2 Datoer for styremøtene 

Møtedagene blir tirsdag 11.februar, 24. mars, 21. april og helgen 24.-

26. april, 26. mai, 16. Juni.   Fast tidspunkt kl. 1900—2100. 

  

Sak 3 Midlene etter innsamlingen Tippi og Maxi (se sak 1.1.20) 
 
Initiativtaker, Morten Strandmoe er åpen for at resterende beløp ca 
26 000.-kan brukes til” Jokkeprosjektet”   
 
De som blir med på dette prosjektet vil da få mere dekt av sine utgifter 
til blodprøver. (se LHN 4.2019). Beløpet blir utbetalt mot fremvisning av 
kvittering. 
Og midlene kan brukes til fremtidig forskning på dette prosjektet. 
 
I de senere år har ingen søkt om uttak av midler for omplassering av 
hunder, derfor vil disse pengene nå også kunne brukes til 
«Jukkeprosjektet» så lenge de varer. 
 

  

Sak 4 Fagseminaret på Hundefossen, Lillehammer 24-26 april 
 
Det er begynt å komme inn påmeldinger. Og folk har da selv bestilt seg 
overnatting rett til Hotellet. 
Klubben har satt av en god sum til dette Fagseminaret for å betale 
tilbake til de som kommer. Vi lager et skjema som deltakerne får utdelt. 



Der kan de skrive opp sine utgifter til hotell og reise. Så vil klubben 
tilbakebetale litt til alle etter dette skjemaet 
 
Viktig at de som ønsker å få refundert reiseutgifter, må legge ved 
kvitteringer. Hotellutgiftene vet vi, fordi vi har forhandlet oss frem til 
disse. 
 
Leder vil bli sendt ut påminning på facebook gruppen til klubben i 
midten av februar. 
Fristen for påmelding er 15. Mars. 
 

  

Sak 5 Feil i premieliste fra Spesialen (se sak 1.2.20) 
Epost fra Ellen Utsi, 31.12.2019 
 
Feil i premieliste fra Spesialen 
Heisann! 
 
Nå som jeg sitter og oppsummerer resultatene til årets utstillingshund, 
så fant jeg en feil i resultatene. 
I tispevalp, er det kun satt opp 1BTK. 
Qaisa Av Northern Bones skulle hatt 2BTK, da ho har fått HP og vant 
klassen sin. 
Kan dere rette opp i dette ved å ta kontakt med NKK? 
Jeg tar det korrekte resultatet med i opptellingen vår. 
 
Styret har diskutert dette med eier av hund og i samråd med eier 
velger vi å la det være som nå. Dette fordi det var et uoffisielt 
valperesultat og har ingen innvirkning på fremtidige resultater. 
 
Men de rette resultatet vil bli tatt med i tellingen av poeng til Årets 
utstillingshund. Og de er viktig og flott observert av Ellen Utsi. 
 

  

Sak 6 Genial markedsføring!  
Lundehund genseren designet av kasserer Solveig B. Steinnes. 
 
Leder laget et oppsett på de tre genserne som var ferdig på den tiden 
og la ut på klubbens facebook side. Bilde ble delt i «Koftegruppen» av 
et medlem. 
 
På styremøtedagen har 16.783 personer har klikket seg inn på bildet. 
Det er ganske bra markedsføring. 
 
Solveig har gitt mønsteret til klubben, som er til salgs fra Lundebua for 
de som ikke er medlemmer av klubben. Til kr. 75,-.  
 
Styret takker Solveig både for initiativet og for den flotte gaven.  

  

Sak 7 Forberedelser til hundetellingen 



Nye fylkesinndelinger (se sak 1.3) 
 
Det kan være riktig etter hvert å dele inn landet etter de nye 
fylkesgrensene og samtidig diskutere om vi trenger flere 
fylkeskontakter. 
 
På denne 2020 tellingen gjør vi ingen forandringer. 
  
Gunn tar seg av å lage et nytt kart med de nye fylkene med 
kontaktpersoner og antall hunder. Da kan vi se om hvordan fordelingen 
av antall hunder blir.  
 
Styret tar opp saken videre på neste møte.  
 

  

Sak 8 Årsmelding for 2019 
 
Styret har i samarbeid jobbet med årsmeldingen.  
Karen Elise kommer med endelig forslag når alle i styret har sendt inn 
sine ting de vil ha med i årsmeldingen. 
 
Årsmeldingen gjennomgås da på neste styremøte. 
 

  

Sak 9 Lundehundtellingen 2020 
 
Epost melding ble sendt ut 2. Januar for årets telling. Den blir sendt ut 
fylkesvis for å holde kontroll med innsendte svar. 
Fristen er 31.Januar for å få resultatene ferdig til Fagseminaret i april. 
 
Dersom det er behov for hjelp etter fristen, stiller styret opp. 
 
Styret oppfordrer fylkeskontaktene til å hjelpe til i innspurten med å 
ringe rundt til de som ikke svarer på epost.   
 
Lille Wagtskjold har nok en gang påtatt seg ansvaret for å få 
gjennomført tellingen, så hun må deiligere når hun trenger hjelp 
 

  

Sak 10 Eventuelt 
 
10.1 Tusen takk til kalendergjenget.  
 
Styret takker Ragna Fossen, Berit Martinussen, Trine Thoresen og Jon 
Wagtskjold for den gode jobben som ble gjort. 
Det er solgt 179 kalendre av 180.  
 
 
10.2 Momskompensasjon 2019 
 



Klubben fikk inn kr. 20 092,- fra NKK. Dette er veldig gode penger å få 
tilbake, men det krever at vi husker på å søke innen fristen. Veldig 
viktig for fremtidige styre å huske på dette. 
 
10.3 Minnepenn over Klippearkivet 
 
Leder har nå fått tilsendt en minnepenn fra Helge Tollefsen over 
Klippearkivet til klubben, som han har scannet inn, før det ble sendt til 
arkiv i Nordland. 
 
Styret ønsker herved å si tusen takk for den flotte jobben 
 

 

Neste styremøte: 11.februar 
Referent: Karen Elise Dahlmo. 

 

 

 

 

 

 

 


