
 

 Gjennomgang av referatet 6.novemnber. 
 
Sak 32 Oppdatering av Hjemmesiden  

Status:   Utsettes til neste styremøte. 

Sak 48 Pressemelding etter årets hundetelling. 

Status:    

ASU- skriver ferdig artikkel i løpet av uke 50, sendes til Hundesport i 
første omgang.  

Etter styremøte kom pressemeldingen og den ble sendt inn til 
Hundesport den 16.12.18 

Sak 55.1. Klubblovene. 

Vi må få en bekreftelse på innsendte lover med våre begrunnelser. 
Solveig tar saken og sender tilbakemelding til styret. 

Status: Solveig har sendt inn vårt svar til   Til NKK 

organisasjonsavdeling v/ Haakon Rognsaa Arnesen, den 20.12.2018 

Sak 72 Øking av valpeprisen fra 2019  
 
Status:  

Merete har sendt ut høringsuttalelsesskriv. Etter siste styremøte er det 
nå kommet inn en del tilbakemeldinger, og  
det er positivt at flere oppdrettere tar seg tid til å sende grundige 
høringsuttalelser 

Det har vært en meningsutveksling på facebook. Merete legger ut en 
påminning til de som var med på denne diskusjonen at de må sende 
inn synspunktene sine til ASU, med kopi til styret. I diskusjonstråden 
på FB kom det fram mange positive momenter.  

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 10.12.2018 

Tilstede:  
 

Merete, Svein, Gunn, Elisabeth og Karen Elise 

Forfall: Solveig og Astrid 



 

Sak 76.2  

Solveig kontakter NKK for å høre hvordan de tenker å få overlevert 
utmerkelse og blomst til Margit Våtvik. Styret kontakter Hilde-Britt for 
evt. Utdeling etter samtale med NKK.   
 
Status:  

Nål og blomster ble overrakt sist torsdag hjemme hos Margit. 
Fylkeskontakt i sør, Hilde-Britt Nilsen og Karen Elise var med + 
hundene våre som alle kommer fra Linesvikens oppdrett. Mia, Hilde-
Britts hund er for øvrig den siste som ble født der og avsluttet Margits 
oppdrettskarriere. Betaling for blomsten dekkes av NKK. Hilde-Britt 
sender kvitteringen til Solveig, kasserer. 

 

  

Sak 77 Innkommen post 
 
Epost fra ASU angående ny parring i kryssningsprosjektet. 
 
Krysningsprosjektet: Viljar og Polly 
 
Mandag 19. november parret den fire år gamle erfarne avlshannen og 
lundehunden N SE U CH Viljar den snart to år gamle Kimura's 
Lundebu Lillemor B1 (Polly). Polly er en av to kullsøstre fra en 
førstegenerasjons krysningskombinasjon. Faren deres er lundehund, 
moren norsk buhund. Både Viljar og Polly er friske, trivelige hunder, og 
nå krysser vi fingre for et nytt og spennende kull prosjektvalper på 
nyåret.  
 
Styret er hermed orientert.  
 
E post fra Helge Tollefsen 
 
Hei Merete 

Du spurte meg en gang om jeg kunne bearbeide bildene i Harbitz 
protokoll. Nå har jeg gjort det og vedlagt er de 11 bildene. Jeg benytter 
et spesielt matt fotopapir og det blir bra. 

Hvis dere ønsker å benytte bildene så tror jeg at det er best om jeg 
printer ut bildene, det er ikke enkelt å få de til å se ok ut. For noen av 
bildene har Bl.a. Eleanor Christie signert. Kanskje noen synes det er 
stas. Hvis dette er noe å ta videre så kan jeg sende deg utskriften av 
de 11 jeg har skrevet ut. 



Leder har mottatt bildene og styret skal diskutere videre om og hva de 
kan brukes til. 

Epost fra Karen Elise Dahlmo, tidligere leder for avd Nordland 

Angående konto 4516 27 77126, Norsk Lundehund Klubb, Avdeling 
Nordland. 
 
Avdelingen ble lagt ned 04.08.2018 på Norsk Lundehund Klubbs 
årsmøte. 
Pengene som stod på konto, kr. 4 701,27 er overført til Norsk 
Lundehund Klubb 29.11.2018, øremerket Lundehunddagene 2019. 
 

  

Sak 78 Styremøtedager i 2019 
 
Foreslår følgende: 22. januar, 19. februar, fysisk møte i Tromsø 15-17 
mars, 9. april, 21. mai, 18. juni, Årsmøte 12 juli.  
Datoene er fastsatt nå.  

  

Sak 79 Anonym pengegave fra Danmark 
 
Kr 3100,- Betalingen gjelder: Anonymt bidrag til bruk etter bestyrelsens 
valg.  
Styret velger å disponerer gaven øremerket helsekontoen.  
Styret takker så mye for gaven! Merete har også sendt takk og ny 
kalender til giveren.  
 
Det er også sendt kalender til Petter Nilsen for hans arbeid innenfor 
helse. 
Det er også sendt takk og kalender til anonym giver som har sendt kr. 
10 000,-.  
 
 

  

Sak 80 Eventuelt  
 
80.1 
Glassene er under produksjon og de blir sendt ut 16. Desember. De 
blir sendt ut etter hvert og faktura sendes med. Info om at det blir glass 
til salgs på Lundehunddagene tar vi stilling til senere.. 
 
80.2 
Alle kalendere er nå utsolgt. Til neste år foreslås det å øke til 170 
kalendere.  
 

 

Neste styremøte:  22. Januar 2019 
Referent:  Karen Elise Dahlmo 


