
 

 Gjennomgang av referatet fra fysisk styremøte 6-8 januar i Trondheim 

Sak 2 Siste gjennomgang, revidert budsjett for 2023, samt forslag til budsjett for 2024 

Forslaget godkjennes av styret. Sender det inn til Jon Wagtskjold, som setter opp 

årsmøtepapirene for oss. 

 

Sak 4 Siste gjennomgang, innkommet sak fra styret «øremerkede midler» 

Forslaget godkjennes av styret. Sender det inn til Jon Wagtskjold, som setter opp 

årsmøtepapirene for oss. 

 

Sak 6 Innmønstringen 4.februar 2023.  

Hilde Birgitte drar fra styret.  

  

Sak 15 Informasjon fra ASU 

I tråd med hva styret og ASU bestemte på felles møte angående informasjonsflyten, 

har styret invitert ASU til å snakke om bestemte temaer hver gang på styremøte. 

I dag skal vi få høre om 

• Jukkeprosjektet – 60 hunder har deltatt i en spørreundersøkelse. Det er stor 

spredning på hvor plaget den enkelte hund er, fra 1-2 dager til over 4 dager. 

Det er ikke tatt noen konklusjon på dette prosjektet. Kommer en artikkel i 

Lundehund-nytt 1-23 med mer informasjon.  

• Sædbanken, det jobbes med å få opprettet en sædbank som klubben kan 

både sette inn og ta ut prøver. Det er høye priser på dette, og ikke enkelt å få 

noen til å ta ansvar mht. kompetanse og tidsbruk. Det jobbes videre med 

denne viktige saken.  

• Gjennomføring av innkrysningen 4. februar.  

 
 
 

Referat styremøte i NLK 
 
På teams. 
 
 

Dato: 17 januar 2023 kl. 1900-2130 

Til stede:  
 

Merete, Hilde-Birgitte, Iren, Gunn Laila, Alexander, Tor-Arne og Karen Elise 
Hanna og Ingvild fra ASU deltar på sak 15. 

Forfall:  



Det blir innkrysningsmønstring av 3 F3-hunder 4. februar med deltagelse fra 

NKK, styret og ASU + hundeeiere og hunder, også i tillegg til de tre som skal 

innmønstres. Herfra kommer det også informasjon i Lundehund-nytt 2-23. 

  

Sak 16 Ny person til «Mage-tarm» gruppen 
 
ASU har ytret ønske om å styrke mage-tarm-gruppen med en person som har god 
kompetanse på IL og som kan hjelpe Hanna å svare på helsespørsmål fra 
medlemmene.  
 
Elin Johannessen ble foreslått i denne rollen. Leder har vært i kontakt med henne og 
hun har sagt ja til å hjelpe. Det er opprettet en ny epost Mage-tarm@lundehund.no 
Som Hanna og Elin kan nås på. 
 

  

Sak 17 Henvendelser om bilder 
 
Lundebua mottok følgende epost den 15 januar 
Kjære Herr eller Fru, 
 
Jeg driver hundeinformasjonssiden www.dogmaniacs.de sammen med broren min, og 
vi prøver å skrive en eller flere artikler om hver hunderase. Til dette trenger vi også 
bilder av hundene og vi kunne dessverre ikke finne noen lisensfrie bilder av Norsk 
Lundehund. Det er ingen passende bilder tilgjengelig selv for en liten avgift. Så vi ville 
spørre deg om det ville være mulig å sende oss bilder av den norske Lundehunden for 
å gi artikkelen et "ansikt". Vi vil gjerne gi deg som kilde på forespørsel. Vi vil gjerne 
motta en kort tilbakemelding. 
vennlig hilsen 
 
Justin Brunzel 
 
Leder har sendt noen bilder, som hun selv er fotograf på og Justin takket for bildene 
med å gi at fotografen skulle bli oppgitt. 
 
I tillegg ble leder kontaktet på Messenger av Stefanie Wallenburg i Tyskland, som 
skrev at de følger krysningsprosjektet med spenning. Hun ville skrive en kort 
informasjonsartikkel til deres tyske avlsklubb. 
Hun ønsket gode bilder av prosjekthunder og ville dedikere fotografen med navn.  
 
Leder ba henne sende en epost til ASU/Krysningsgruppen å spørre. Hun har fått gode 
bilder tilsendt av leder i ASU, Ingvild. 
 
Dette er også helt i tråd med det styret og ASU snakket om på fellesmøte: å styrke 
samarbeide med utenlandske oppdrettere og interesserte. 
 

  

Sak 18 Bacheloroppgaver, databasen 
 
Vi hadde håpet at vi kunne få noen bachelorstudenter på NTNU til å ta fatt på 
oppgaven med å fornye/modernisere databasen og få den over på ny teknologi 
(skybasert). 
 

mailto:Mage-tarm@lundehund.no


Dessverre var det ingen studenter som valgte vår oppgave denne gang, men vi kan 
prøve igjen neste høst. Helge har bekreftet at han og Henrik vil fortsette å drifte 
databasen, så den er i trygge hender. 
 

Sak 19 Eventuelt 
 
Leder ble oppringt av en frilans journalist, som hadde lest artikkelen i Aftenposten 
Historie og hadde lagt den frem for ukebladet Hjemmet om å få lage en artikkel om 
lundehunden. Journalist kommer til Tromsø for å gjøre et intervju med Merete 
 

  

 
Neste styremøte: 21.02.23 
 
Referent: Karen Elise Dahlmo 


