
 

 Gjennomgang av referatet fra siste styremøter 3. og 8.2 .2022 

Sak 17 Hjemmesiden www.lundehund.no 
 
Status siden sist:  
Karen Elise har fått litt opplæring hos Astrid Rødsand og Ragna Fossen til å 
legge ut for eksempel styrereferatene. Ragna gir seg som ansvarlig for 
Hjemmesiden og styret ønsker og takk for jobben hun ar gjort, 
P.r. dag er det Astrid, Lille og Karen Elise, som kan legge ut noe på 
Hjemmesiden. Dette er bare en midlertidig løsning, og vi håper at noen av 
medlemmene melder seg og har lyst å jobbe med Hjemmesiden. Det kommer 
«annonse» i medlemsbladet nr 2.2022. 
 
Sak 24 Eventuelt 
 
Mandag 28 februar kl.19:00 inviterer vi alle interesserte til å delta på en kort 

presentasjon av artikkelen publisert på Genes om Lundehund genetikk på 

et Zoom-møte. 

Presentasjon blir holdt av Claudia Melis som er medforfatter på artikkelen. 

Status: Det ble et vellykket arrangement med 107 innloggede på det meste. 

Selve foredraget er tatt opp og lagt ut på klubbens fb side. Spørsmålsrunden 

etter foredraget ble ikke tatt opp fordi vi ønsket at flest mulig skulle stille 

spørsmål, uten presset om at det ble tatt opp.  

Leder fikk tlf fra en utenforstående av annen rase, i etterkant, der vedkommende 

takket for det vi gjør       

 

  

Sak 20 Retningslinjer Årets aktivitetshund 
 
Gjennomgå nye retningslinjer.  
 
Nye retningslinjer ble gjennomgått og vedtatt på styremøtet 15.03.22. Blir lagt ut 
på hjemmesida. Disse blir revidert ved behov. 
 
 

  

 
 
 

Referat 15. mars 2022 
 
 
 
NLK er 60 år i år. 22 november 1962 ble klubben stifta. 
 

Dato: 15. mars kl. 1900-2100 

Til stede:  
 

Merete, Iren, Solveig, Alexander og Karen Elise 

Forfall: Elin og Tor-Arne 

http://www.lundehund.no/


Sak 22 Revidering av retningslinjer for Valpeformidler 
 
Reviderte retningslinjer ble vedtatt på styremøtet 15.03.22. Blir lagt ut på 
hjemmesida. 
Neste revisjon blir i 2024 
 

  

Sak 25 Revidering av retningslinjer for Avl og Sunnhetsutvalget (ASU) 
 
Reviderte retningslinjer ble vedtatt på styremøtet 15.03.22. Blir lagt ut på 
hjemmesida.  
Neste revisjon blir i 2024 
 

  

Sak 26 Revidering av retningslinjer for Krysningsgruppa 
 
Reviderte retningslinjer ble vedtatt på styremøtet 15.03.22. Blir lagt ut  på 
hjemmesida.  
Neste revisjon blir i 2024 
 

  

Sak 27  Vipps innsamling, øremerket Sædbank. 
 
Pr. 15.03. er det kommet inn kr. 2700,- etter at Gunn Tove Ormset startet 
aksjonen «sædbank» 
 
Vi takker for alle bidrag som er kommet inn.  
 

  

Sak 28 Epost fra Redaksjonen for Medlemsbladet Lundehund-nytt, mottatt 6 
februar 
 
I siste møte i redaksjonen for Lundehund-nytt, snakket vi om redaksjonens 
fremtid. Det er ikke til å stikke under en stol at mange har sittet lenge i 
redaksjonen. Vi tenker nå det er på tide at andre krefter tar over. Slik vi ser det 
vil vi kunne gi ut til og med blad nr. 3/22, og ber om avløsning fra blad nr. 4/22. 
Vi varsler styret nå, slik at dere kan begynne arbeidet med å finne nye folk til 
dette viktige arbeidet.  
 
Det vil gjelde disse rollene: 
Desk-oppgaver (oppsett av bladet), en rolle Jon Wagtskjold har nå 
Redaktør (ansvar for innhold), min rolle nå 
To journalister som skaffer stoff, intervjuer og lager artikler. 
 
Redaksjonen som sitter i dag, vil være behjelpelig med oppgaveoverføring.  
 
Mvh 
Elin Mariboe 
Redaktør Lundehund-nytt 
 
Status:  
 
Dette måtte jo komme en gang! 



Redaksjonen har gjort en fantastisk jobb. Det vil komme en annonse i LHN hvor 
vi søker etter nye medarbeidere.  
 
Det vil bli ei utfordring å få erstattet den gamle redaksjonen som har jobbet i lag i 
ti år.  Vi håper at noen vil være med på denne dugnaden.  
 
Klubben har budsjettert for redaksjonsprogram.  
 
Styret vil i samarbeid med Solveig utarbeide forslag til retningslinjer for redaktør 
og redaksjonen i fellesskap.  
 

  

Sak 29 RS 2022 blir lørdag den 29. og søndag 30. oktober 2022. Epost 
mottatt fra NKK den 15 februar. 

 
Til NKKs klubber, forbund og regioner. 
  
Norsk Kennel Klubs 61. ordinære Representantskapsmøte blir i år arrangert på 
Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen 
 
Til info.  
Klubben vil sende en + å ha en vara til å dra på RS 2022. Dersom noen føler at 
de har lyst, så ta kontakt med styret. Klubben betaler for overnatting og 
festmiddag. 
  

  

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. 
 

  

Sak 31 Nye varer til Lundebua i forbindelse med 60 års feiringen til klubben 
 
Vi kjøper inn 50 emaljekrus, 50 caps og 100 klistremerker med halvparten 
jubileumslogo og den andre halvparten med klubbens vanlige logo.  
 
Vi jobber videre med evt. innkjøp av t-skjorter. Og vi tar gjerne imot forslag til 
nye varer i Lundebua. 
 

  

Sak 32 Utsettelse av revidering av RAS, epost mottatt fra NKK 21.02.22 
 
Hovedstyret vedtok 18. januar 2022 at frist for revisjon av RAS utsettes til 1. juni 
2023.  
Bakgrunnen for at RAS utsettes er en kombinasjon av et behov for å tilpasse IT-
systemet slik at arbeidet med RAS blir lettere for klubbene, og redusert kapasitet 
på helseavdelingen til å håndtere mottatte RAS på en god og effektiv måte. HS 
og administrasjonen understreker at raseklubbenes seriøse og gode helsearbeid 
er viktigere nå enn noensinne og at dette arbeidet fortsetter med full kraft.  
 



Her er HS-notat om saken som utdyper bakgrunnen for vedtaket. 
Til: Hovedstyret 
Fra:     Administrasjonen 
Sak: RAS – utsatt frist for revisjon til 1.6.2023 
Tid: 18.1.2022 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Administrasjonens innstilling: 
Hovedstyret vedtar å utsette frist for revisjon av rasespesifikke avlsstrategier 
(RAS) til 1.6.2023. Administrasjonen kan fremskynd fristen dersom en løsning er 
på plass tidligere. 
 
Hovedstyret gir samtidig administrasjonen i oppgave å utrede mindre 
ressurskrevende alternativer til dagens løsning, som fremdeles ivaretar formålet 
med RAS. Administrasjonen skal videre lage en fremdriftsplan for godkjenning 
og publisering av reviderte RAS for samtlige raseklubber som har levert inn 
første versjon. Planen skal legges frem for styret innen 1.7.2022.  
 
 
Bakgrunn:  
 
Hovedstyret vedtok 29. mars 2017 at revisjon av RAS skulle utsettes fra 5 til 6 år 
fra første versjon ble levert. Hensikten med utsettelsen var å få på plass nye IT-
verktøy som skal forenkle klubbenes arbeid med RAS. På grunn av stor pågang 
på nye it-prosjekter, er dessverre arbeidet med de nye helseverktøyene 
forsinket, og disse er ennå ikke på plass.  
 
Det er NKKs administrasjon som skal godkjenne og publisere RAS. Per i dag 
har 174 raseklubber levert første versjon av RAS, og samtlige av disse skulle 
vært revidert eller skal revideres innen 2022 for å overholde fristen på 6 år. 
Dette omfanget krever betydelig ressurser og per i dag har ikke NKKs 
administrasjon tilstrekkelig kapasitet til å godkjenne og publisere samtlige RAS 
innen fristen.  
 
Ettersom arbeidet med RAS er svært tidkrevende både for klubbene og 
administrasjonen og vi ikke har hensiktsmessige IT-verktøy på plass for å 
utarbeide RAS, bør NKK vurdere om det finnes alternativer til dagens løsning. 
Fortrinnsvis en løsning som er mer ressurseffektiv og som samtidig ivaretar 
formålet med RAS.» 
 
Administrasjonen har derfor fått i oppgave å utrede mindre ressurskrevende 
alternativer til dagens løsning, som fremdeles ivaretar formålet med RAS. I 
tillegg skal administrasjonen lage en fremdriftsplan for godkjenning og 
publisering av reviderte RAS for samtlige raseklubber som har levert inn første 
versjon. Planen skal legges frem for styret innen 1.7.2022. Denne planen vil 
også gi raseklubbene en oversikt over når deres RAS forventes å være ferdig 
revidert. Tanken er at det da også blir lettere for raseklubbene å planlegge sitt 
revisjonsarbeid med RAS. 
  
Inntil fremdriftsplanen foreligger tar ikke administrasjonen imot verken reviderte 
RAS eller første versjoner. Vi ber derfor alle som har levert første versjon av 
RAS og klubber som ennå ikke har laget RAS, om å avvente inntil dere får mer 
informasjon i juli. Det er naturligvis ingenting i veien for at dere uansett jobber 
videre internt i klubben med revisjon av RAS. 
 
Til orientering  



 

  

Sak 33 Overskudd til Kapselprosjektet fra ei innsamling 
 
Det er overført kr. 3900,- fra Norge på vipps og €100 fra utlandet til klubbens 
konto. Det utgjør tilsammen kr. 4899,-. Vi takker alle som har bidratt.  
 
Dette er overskuddet fra en privat vipps aksjon som gikk utpå å få en lundehund 
hjem fra USA. 
 

  

Sak 34 Søknad om utvidelse av grunnautorisasjon, epost fra nkk 7.03.22 

 
Kandidatens navn: Kamilla Engen, 7070 Bosberg 
 
Autorisert for følgende raser/grupper: Elghundrasene samt Finsk -og 
Norrbottenspets. Første gang autorisert: 2019 Søker elevstatus på følgende 
raser: Norsk Lundehund  
 
Status:   
Styret stiller seg positiv til søknaden. Kamilla ønskes velkommen og vil få 
tilsendt rasekompendium.  
 
Leder tipser henne om å ta elevstatus på Morokulien. 

 
  

Sak 35 Epost fra Katharina Jakob fra Hamburg i Tyskland, mottatt 10 mars 
 
Dear Sir or Madam, 
 
I hope this finds you well. My name is Katharina Jakob, I am a journalist from 
Hamburg, Germany, writing mostly about animals, i. e. the German magazine 
dogs.  
From 14th March till 28th March I will travel to the Lofoten and Vesterålen 
islands, together with a photographer.  
 
Are there any breeders of Norsk Lundehund on these islands? Do you have 
some contacts? I know this message is really very late but we first didn't plan to 
report about the Lundehund. Now the magazine dogs is very interested on this 
breed. And we are looking now for a breeder. Unfortunately we can't come to 
Tromsö because of our limited time.  
 
Thank you very much for your support!  
 
All the best 
Katharina 
 
PS. Jag talar lite svenska, men inte norska. Men jag kan förstå det ganska bra. 
  
Status: 
 
Leder har videreformidlet kontakt til bl.a to lundehundeiere i Kabelvåg som har 
tatt kontakt med Katharina og avtalt møte den 20 mars, 
 



Samt lagt ut melding på fb gruppen Lundehund Ofoten, Vesterålen og Lofoten 
 
Vi ønsker de lykke til.  
 

  

Sak 36 Eventuelt 
 
Flotte rosetter til Spesialen på Morokulien er ankommet leder. 
 

  

 
Neste styremøte 26. april 2022 kl 1900-2100 
Referent: Karen Elise Dahlmo    . 
 
 


