
 

 Gjennomgang av referatet fra sist styremøte 21.09.21 og19.10.21 

Sak 48 

Evaluering av det digitale årsmøte 9.7.21 fra kl 17.00-23.00 

Vedtak: Styret går inn for å avholde også neste Årsmøte digitalt. 

Argumenter er: God erfaring fra 2021, den digitale kompetansen blant 

medlemmene er gjennomgående høy, demokratisk siden flere har 

mulighet til å delta fra hele landet og økonomisk for medlemmene som 

slipper å reise langt for å delta.  

Styret har spurt Jon Wagtskjold om å være ordstyrer også neste år. 
Styret vil jobbe sammen med Jon for å få en person sammen med 
ordstyrer på neste årsmøte for å kunne forberede for å overlappe 
hverandre.  
 
Status siden sist: 
 
Viser til Meretes epost om medspiller/bisitter til ordstyrer på årsmøtet 
2022. Etter avtale har jeg funnet fram til Ingvild Høvik Kiland som nå er 
valgt inn som varamedlem i valgkomitéen siden i sommer. Hun er 
nærmere presentert i Lundehund-nytt 2-2021 som kandidat til 
valgkomiteen. Hennes engasjement i arbeidet med årsmøtet er avklart 
med leder av valgkomiteen, Astrid Rødsand. 
 
Ingvild har også sagt seg villig til å delta i forberedelsene av møtet 
utover våren. Hun vil dermed få god innsikt i arbeidet med årsmøter i 
klubben, samtidig som hun vil kunne fungere som diskusjonspartner for 
meg i arbeidet. 
 
Astrid Rødsand har også sagt seg villig å være eventuell backup for 
Ingvild. 
 
Jeg er glad for at Ingvild har sagt ja til å hjelpe meg med 
gjennomføringen av årsmøtet 2022.  
 
Hilsen Jon 
 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 16.11.21 kl. 1900. 

Til stede:  
 

Merete, Iren, Solveig, Alexander og Karen Elise 
Valpeformidlere Alejandra Garcia og Gerd Haugen deltar på møtet på 
sak 82. 

Forfall: Tor-Arne og Elin har meldt forfall til møtet.  



Styret er svært fornøyd med å få Ingvild Høvik Kiland med som bisitter 
og hjelper til gjennomføring av årsmøtet i 2022. Astrid Rødsand er også 
tilgjengelig ved behov.  
 

Sak 61 A 

Gjennomgang av våre Fylkeskontakter 

Styret må finne en ny kontaktperson til Nordland Sør, Hilde Britt Nilsen 
ber om pause på grunn av stor arbeidsmengde. Irene Zakariassen fra 
Viken øst ønsket også avløsning. Vi avventer Viken litt, da det er noen 
som er i tenkeboksen om å danne en egen avdeling i Viken. 

Ikke fått tilbakemelding fra Kristin Duvold. Solveig kontakter henne.  

Skal prøve å få nye kontaktpersoner i Agder og Nordland sør. 

Alexander og Karen Elise er på saken 

Etter et uformelt møte med noen fra Rogaland avventer vi også her om 

det er mulighet for å danne egen avdeling. 

Status siden siste møte: 

Gruppa fra Rogaland har nå stiftet et interimsstyre og vil jobbe videre 

med å få dannet en avdeling. Se egen sak 87.  

Nordland Sør: Karen Elise Dahlmo er foreslått som ny kontaktperson 

Agder: Vi har ennå ikke fått noen svar ennå 

Viken Øst: Alejandra Garcia stiller seg positiv til å være ny 

kontaktperson. Viken avventer å danne egen avdeling.  

Vedtak: Karen Elise Dahlmo og Alejandra Garcia ønskes lykke til med 

det nye vervet.  

Leder gir beskjed til redaksjonen for medlemsbladet og Hjemmesiden 

for oppdatering av Fylkeskontaktene. 

Sak 76 Fysisk styremøte med ASU 

Felles styremøte inkl. varamedlemmer og ASU avholdes i Trondheim i 

7.- 9. januar 2022.  

Karen Elise har funnet to aktuelle Airbnb hus på Byåsen, Trondheim. 

Leder Merete har sendt et av hennes forslag til kasserer Solveig og 

bedt henne reservere. 

Status: Solveig har bestilt hus til oss og vi er ønsket velkommen dit.  

  

Sak 68 Nye årskonkurranser jfr årsmøtesak 3/21,  

Sak A Årets oppdretter,  

Sak B Årets Avlshund 



Sak C Årets Junior  

Betraktnings Epost mottatt fra Dagrunn Mæhlen den 13.09.21 

Utdrag fra eposten: (gjelder ikke sak C Årets junior) 

Kanskje er det andre kriteria som iallfall burde vært vurdert og viktige 
også å få fram, enn de som er oppdrettere og avler flest i antall, med 
de få som stiller på utstilling i forhold til det store antall lundehundeiera i 
landet?  
Kanskje kan det også bli nok av årets premieringer som gjelder 
utstilling? 
Kanskje å sjekk opp mot Årets Aktivitetshund? 
Kanskje ved utstilling og deltakelse med oppdrettergruppe og 
avlsgruppe og rasen gjør det godt der, skulle det vært gitt poeng da? 
Kanskje er det spesielle forhold som kan være tellende for rasen vår? 
(f.eks aktiv med hund å ikke bare utstilling, endelig fått sitt første kull, 
mange år mellom tidligere og endelig nytt kull eller oppdretter som har 
berget sitt kull el valp, el flinke oppdrettere som ikke er aktive på media. 
Det kan være mange flere årsaker som kan drøftes av styret og 
vurderes reelt om det er evt andre og flere kriterier som kan telle hvis 
det skal være flere årskonkurranser)  
 
Mine poengteringa her vedrører ikke pkt C, for det synes jeg er helt 
greit slik forslaget framligger, da juniorer går videre i juniorgrupper på 
utstillinger nå i 2021, men obs. er kjent med at ikke alle utstillinger har 
avholdt slike juniorgrupper i år. Må om mulig sees i helhet i forhold til 
evt. framtidige årskonkurranser i antall.  
 
 
Vedtak:  
 
Sak A- Årets oppdretter.  
 
Styret ønsker ikke å stimulere til flest mulig valper på enkelte hunder, 
men heller å få flest mulig tisper og hannhunder i bruk. Det er få 
oppdrettere, og det er ikke ønskelig å skape konkurranse blant våre 
oppdrettere.  
 
Vi har heller ingen krav om utstillingsresultater, som kan være den 
letteste måten til å regne poeng i en slik klasse. Oppdrett av lundehund 
er så mye mer enn bare utstilling. 
Styret ser at det vil bli vanskelig å sette kriterier som vil bli rettferdige 
og dermed ønsker vi ikke å premiere «Årets oppdretter» 
 
Sak B- Årets avlshund. 
 
Styret ønsker ikke å oppfordre til å begrense genetisk variasjon heller 
tvert imot, 
I vår rase er det så viktig at alle klinisk friske hunder får prøve seg. 
Derfor ønsker vi ikke å premiere «matador» avl. Men heller oppfordre til 
å lete opp ubrukte hannhunder. 



 
Sak C- Årets junior.  
 
Siden flere utstillinger og NKK har begynt å premiere junior i egen 
junior gruppe, ser Styret at dette kan komme i samme kategori som 
«Årets tispe/ hannhund» og ønsker å opprette denne nye klassen.  
 
Årets junior kommer med fra 01.01.2022. 
 

  

Sak 75 Hva vil vi prioritere fremover? 

Vi setter opp saken på det fysiske møtet i Trondheim, januar 2022. 

 

  

Sak 82 Valpeformidlingen 

Det er kanskje på tide å modernisere systemet for valpeformidler for å 
jevnlig holde den oppdatert. 

Det er kommet forslag fra valpeformidleren selv, om å sende e-post til 
alle som står på venteliste for å få en bekreftelse på at de vil fortsatt stå 
der. De som ikke returnerer bekreftelsen, vil bli strøket av lista. Vi vil 
dermed få en mer reell venteliste. 

Valpeformidlerne deltok i møtet på denne saken. 

Status: Det har vært utfordrende med ei lang interesseliste. Det har 
samtidig vært vanskelig å få tak i aktuelle valpekjøpere når de har tatt 
kontakt. De har fått seg annen hund, det passer ikke akkurat nå. Det 
har derfor vært mye jobb for å finne den rette kjøper. Mange har ventet 
opp til to år.  

Tiltak: Valpeformidler har i løpet av de siste ukene sendt ut mail til alle 
som har stått på lista, 750 stk.  

«Hei, alle valpeinteresserte. Først må vi be deg om å ikke trykke svar 
på denne mailen, men heller sende mail til 
valpeformidler@lundehund.no hvis det er noe du lurer på. Dette er 
viktig, da vi ikke får inn mail ellers.  

Dersom det fortsatt er aktuelt med valp, ber vi deg vennligst sende inn 
skjemaet på nytt. Dette for å få ryddet opp og få oversikt på reelle 
valpekjøpere og utelukke de som ikke er interessert lenger eller har fått 
seg valp.  

mailto:valpeformidler@lundehund.no


Det har ingen betydning hvor en i lista du har vært da det ikke er noe 
kølappsystem, men skriv gjerne når du satte deg opp første gangen og 
en kort beskrivelse hvor du forteller litt om deg.  

Link til det nye skjemaet (det finner du på lundehund.no – under 
valpeformidler)»  

Etter oppryddingen er det pr. 16.11. kommet inn 104 svarskjema. 
Lista vil da være mer oversiktlig.  

Som oftest går formidlingen direkte gjennom oppdretterne, men også i 
samarbeid med valpeformidlerne.  

En del av jobben er å prøve å spre valpene utover landet slik at det 
ikke er så mange som er nært beslektet i hvert distrikt. Det vil da bli 
utfordrende i neste generasjon når det skal finnes partnere som passer. 
Valpeformidlerne bruker databasen mye i jobben sin. Valpeformidlerne 
er også behjelpelige med omplassering.  

Rollen som valpeformidler bør bestå for å kunne gi et tilbud til alle 
som står på lista og å være behjelpelig for oppdretterne. 
Valpeformidlerne samarbeider godt og fordeler arbeid mellom seg.  

Det er ønskelig at lista revideres en gang pr år og at det sendes mail 
som nå, og med frist på en uke for å gi svar tilbake. De som ikke gir 
tilbakemelding, vil bli slettet fra lista.  

Styret setter stor pris på den store jobben som gjøres av valpeformidler 
og ønsker de lykke til videre.  

 

  

Sak 83 
 

Jubileumsåret 2022. 

Tenke på om det er noe lurt som vi kan gjøre i forbindelse med 60-
årsjubileet.  

Styret har noen ideer og vil jobbe videre med dette. 

Og vi tar gjerne imot tips til gode ideer fra medlemmene.  

 

  

Sak 84 Kalenderen for 2022 
 
Kalenderne er kommet og blir nå sendt ut. Kalenderne koster kr. 250,- 
pr. stk. inkludert porto.  
Kalenderne er også i år flotte og med markering av klubbens 60-års 
jubileum på forsiden.  



Styret takker Trine Thorsen, Ragna Fossen, Berit Martinussen og Jon 
Wagtskjold for godt arbeid også i år.  
 

  

Sak 85 Lokal komite for Lundehunddagene 2022 er på plass. 
 
Ellen Utsi har sagt ja til å lede den lokale komiteen. De andre 
medlemmene er Geir Morten Jansberg, Gro Viken, Wenche Ramsdal. 
Iren Storli er styrets representant.  
 
Det er nå kommet beskjed fra svenskene om at vi igjen må bytte 
utstillingsdag pga krasj med ei utstilling i Ransâter i Sverige.  
Dette innebærer ikke noe problem for vår del siden vi ikke har fått søkt 

om Storcertet enda. Det er også i orden for vår dommer Christen Lang.  

Da blir vår Spesialutstilling, lørdag 30 juli 2022 

 

  

Sak 86 Få Hundetellingen på Hjemmesiden. 
Epost fra Nina Schneider 6 november 2021 
 
Resultatene fra hundetellingene er pr. i dag "gjemt" i Lundehund-Nytt, 
og omtrent umulig å finne frem når man ikke vet hvor man skal lete. 
Resultat av siste telling står i LHN 02/2020. 
 
Det hadde vært flott om resultatene fra hundetellinger var lett 
tilgjengelig på lundehund.no, f.eks under "Helse, stell og fôring". Da 
hadde det vært så mye lettere å henvise til rene fakta når diskusjoner 
oppstår. Det er faktisk en del som etterspør dokumentasjon for ulike 
påstander. 
Jeg tenker at dette er ganske enkelt å få til, og håper at det kan 
ordnes:) 
 
Mvh, Nina Schneider  
 
Styret takker for initiativet som gjør det lettere for interesserte å finne 
hundetellingen.  
 
Dette ble raskt tatt tak i av Lille Wagtskjold i ASU som opprettet dette 
på hjemmesida, til å bli mer synlig.  
 

  

Sak 87 Dannelse interimstyre Rogaland 
Epost fra Morten A. Gilje 7. november 2021 

Vi har nå hatt møte og satt et midlertidig styre. 

Bestående av: Morten Aune Gilje Petra W. Ognøy og Ludvig Oliversen 

http://lundehund.no/


Vi har mottatt lovverket fra avd. Trøndelag, nå ser vi at vi kan bruke 
dette som et godt utgangspunkt. 

Og vi ønsker nå tilgang til medlemslistene for Rogaland, slik at vi kan 
gå videre med å innkalle til medlemsmøte. 

Slik at et permanent styre kan velges. 

Vi ønsker gjerne veiledning på videre saksgang for å avdeling 
Rogaland godkjent av årsmøtet i NLK. 

Styret ser positivt på dette og ønsker interimstyret lykke til med 
arbeidet. Interrimstyret har fått tilsendt medlemsliste fra Rogaland  

Det blir neste årsmøte som skal godkjenne oppretting av ny avdeling 
dersom ting ellers er klart til da. Årsmøtet i 2022 avholdes digitalt 31. 
mai og saken må sendes inn innen 31. mars for å komme med til 
årsmøtet.  

 

  

Sak 88 Eventuelt 
Ingen saker denne gangen. 

  

 
Neste styremøte: 14.12.21 kl. 1900-2100  
 
Referent: Karen Elise Dahlmo 


