
 

 Gjennomgang av referatet fra siste styremøte 30.08.22 

Sak 54 
Ekstraordinært årsmøte 20 september 2022 
Kun en sak på dette møtet. 
 
«Åpning av stamboken for utvalgte prosjekthunder» 
På oppropet ble det avgitt totalt 270 stemmer av 227 delegater hvorav 43 med fullmakt 
på en stemme pr. medlem. 
 
Styret foreslo Christine Løken Sonberg som møteleder, som også var representant fra 
NKK, uten stemmerett. 
På saksavstemningen ble det avgitt totalt 268 stemmer av 226 delegater hvorav 42 med 

fullmakt. 

N = 268 

Antall stemmer for: 245 (91.42%) 

Antall stemmer mot: 23 (8.58%) 

Saken ble vedtatt av medlemmene i Norsk Lundehund Klubb. 

Styret takker for tillitten, som medlemmene våre har vist i denne saken. Deltakelsen var 

2,5 til 3 ganger så mye som de to siste digitale møtene og ca 5 ganger høyere enn 

vanlige møter som vi hadde tidligere på spesialdagene. 

Sak 60 
Norsk Kennel Klubs representantskapsmøte 29.-30. oktober 2022 
 
Årets representantskapsmøte (det 61.ordinære) vil bli avholdt lørdag 29. og søndag 30. 
oktober 2022 på Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen. 
Møtet starter kl 10.00 lørdag og det beregnes avslutning senest kl. 16.00 søndag. 
Nærmere informasjon om påmelding og overnatting/middag kommer i egen e-post. 
 
Nestleder Hilde Birgitte Berg Altø representerer klubben på RS og Christen Lang er 

vara. Begge er påmeldt til NKK, Hotellovernatting er bestilt. 

 
 

 
 
 

Referat fra styremøte i NLK 

 
 
 
NLK er 60 år i år. 22 november 1962 ble klubben stifta. 
 

Dato: 18.10. 1900-2130, møtet gjennomføres på Teams 

Til stede:  
 

Merete, Hilde-Birgitte, Iren, Gunn Laila, Alexander, Tor-Arne og Karen Elise 
Jon Wagtskjold deltok på to av sakene nr 72 og 75 

Forfall:  



Sak 62 
Samarbeidende utstilling mellom Buhundklubben og Lundehundklubben. 
 
Roy Sundby i Norsk Buhundklubb har tatt kontakt.: angående samarbeid om ei 
dobbelutstilling på f.eks, Stiklestad i oktober 2023 for begge raser.  
 
Hilde-B. vil holde oss orientert. Det vil bli tatt en avgjørelse før nytt år starter. 
 
Status: Hilde Birgitte jobber videre med saken. Må få konkretisert rollefordeling og få 
inn flere i komiteen. Må også avklare påmelding via Dogweb-arra.  
 

 Sak 66 
Søknad om støtte til lundehundtreff i Drevja.  
 
Det søkes om støtte på inntil kr. 3 000,- til dekning av leie av lokale i forbindelse med 
lundehundtreff. Eventuelt overskudd på påmeldingskontingent, kafésalg og loddsalg vil 
bli overført tilbake til Norsk lundehund klubbs konto.  
 
Styret støtter treffet med inntil kr. 3 000,- og vil bruke budsjettposten «Styregaver til 
disposisjon»  
 
Styret oppfordrer samtidig at andre fylkeskontakter/ avdeling Trøndelag, kan søke om 
støtte til arrangementer.  
 
Rapport fra fylkeskontakten i Nordland-Sør, Karen Elise Dahlmo. 
 
«Nå har May-Tove og jeg har regna og lagt til og trukket fra etter 
beste evne og kommet fram til følgende resultat. De litt rare tallene 
kommer pga at gebyret fra Vipps er trukket fra. 
 
Lundebua - kr. 1179,99 holdes utenfor vårt regnskap. 
 
Inntekter: 
Påmelding          kr. 1277,25 
Loddsalg            kr.  2102,53 
Kafésalg             kr. 3330,60 
Utgifter: 
Halleie                kr.  4000,- 
Innkjøp               kr.  1684,37 
Overskudd         kr. 1026,23 
 
Vi hadde en disponibel buffer fra klubben på kr. 3000,- for å dekke 
et evt. underskudd og den fikk vi jo heldigvis ikke bruk for, og kan i stedet 
tilføre klubben et overskudd. 
Hadde en runde i komiteen hvor de ønsket pengene skulle plasseres, og 
flertallet ønsket da at de skulle gå til «Jokkeprosjektet». 
 
Styret vil rette en stor takk til disse flinke folkene i Nordland, som har stått på for å 
arrangere Lundehund treff – og som leverer med overskudd istedenfor de kr 3000,- som 
de hadde søkt om. 
 

Sak 68 Søknad til NKK om åpning av stamboka for utvalgte prosjekthunder F3 
 
22 september ble søknad sendt 



Hei Tom Øystein Martinsen, 
leder i Hovedstyret 
 
Her kommer en søknad fra Norsk Lundehund klubb. Vi har hatt et ekstra ordinært 
årsmøte og fikk over 91 % tilslutning fra våre medlemmer, for åpning av Stamboken for 
enkelte prosjekthunder F3 
Hilsen styret i Norsk lundehund Klubb 
 
26 september fikk vi følgende svar: 
Til Merete Evenseth 
Norsk Lundehund Klubb  
 
Da har Hovedstyret i Norsk Kennel Klub vedtatt forslaget om åpning av 
Stamboken fore enkelte prosjekthunder F3.  
Vedtaket er gjort som i søknaden, fullt ut! 
 
Lykke til med arbeider for denne viktige norske hunderasen!  
 
Med vennlig hilsen 
 
for HS- NKK. Tom Ø. Martinsen. 
 
Status: ASU kan nå begynne med å forberede første innlemmelse av en F3 hund i 
stamboka fra 01.01.23. Vi ønsker lykke til! 
 

  

Sak 69 Hjemmesiden lundehund.no 
 
Viser til annonsene i siste Lundehund-nytt, der dere ser etter folk som kan bidra til NLKs 
nettsider/lundehunddatabasen. 
Jeg kan gjerne bidra om det er behov for flere. 
Jeg har gode dataferdigheter, men vil nok trenge en liten innføring, da jeg ikke har så 
mye erfaring med utvikling. 
 
Mvh, Anja B. Keilen 
 
Status: Karen Elise har snakket med Anja og avtalt møte med Astrid Rødsand og Lille 
Wagtskjold som har driftet hjemmesiden i det siste. Mer informasjon kommer etter 
møtet.  
 

  

Sak 70 Årsmøte 2023  
Bekrefter med dette at jeg har avsatt ressurser til ordinært årsmøte 18. april 2023. 

SmartDialog as ved Sveinung Flaathen 

Da er årsmøte på teams i boks og smartdialog er bestilt. Dette blir 4 gangen vi bruker 
dem, og medlemmene våre er etter hvert blitt godt kjent med systemet og vi når hele 
landet.  
 
Jon Wagtskjold vil bistå klubben med forberedelsene og påmeldingene. 
 

  
 



Sak 71 Ønske om endring av statuetter til årets aktivitetshund  
 
Saken utsettes til neste møte. Styret ønsker å ha dialog med gruppa for Årets 
aktivitetshund.  
 

  

Sak 72 Flytting av Databasen 
 
Styret og ASU har jobbet siden januar for å få flyttet databasen til en ny server. Og Jon 
Wagtskjold har også vært involvert i prosessen. 
 
Jon deltok på en del av styremøtet for å orientere om denne saken. Han orienterte om 
prosessen som nå er kommet et langt skritt videre.  
 
Klubben er sikret en mellomlang lagring på en server på NTNU. Det opprettes en 
referansegruppe for å sikre samarbeid og ivareta klubbens eierforhold til databasen. 
Merete, Lille og Jon Wagtskjold blir med i denne referansegruppa fra klubben. 
 
Det er sisteårsstudenter som skal jobbe og modernisere databasen som en 
masteroppgave 
  
Nødvendige avtaler opprettes mellom ASU, leder i Norsk Lundehund klubb og Helge 
Hafting IDI, NTNU.  
 
Styret må utforme retningslinjer med mandat i samarbeid med ASU.  
 
Databasen er flyttet til ny server og overflyttingen skjedde raskt og smertefritt.  
Det vil komme mer informasjon etter hvert som ting faller på plass.  
 

  

Sak 73 Hovedoppgave veterinærstudiet 
 
Epost mottatt fra Mari Mosvold, 7 september. 
Mari heter jeg, og går siste året veterinær i Ungarn. Jeg skal begynne å skrive på min 
hovedoppgave i indremedisin hvert øyeblikk, og funderer veldig på om jeg skal skrive 
om IL på Lundehund. Jeg interesserer meg mye for IL generelt og tenker å skaffe meg 
en Lundehund selv når jeg flytter hjem til Norge fra studiet. Spørsmålet er om dette 
tema er for lite å skrive om i og med det er så få individer av Lundehunden. Jeg syns 
selv temaet kunne vært utrolig spennende og gøy, og få vist denne flotte rasen til 
professorene her nede i Ungarn den dagen jeg skal forsvare hovedoppgaven neste år. 
 
Jeg har jobbet på klinikk i sommer og fått innsyn i journalen fra en hannhund mtp 
symptomer og behandling. Tror du det er mulig å få skrevet i Lundehund-gruppa på 
Facebook eller andre plattformer om noen kunne være interessert i å dele 
informasjon/epikriser for å få et større bilde av behandling, og også ernæring? 
 
Jeg kontakter deg i første omgang siden jeg ikke vet helt hvem som kan hjelpe meg 
med dette temaet. Kanskje det er noen veterinærer i klubben eller andre personer som 
jeg kan kontakte videre? 
 
Status: Henvendelsen er videresendt til ASU og Ingvild har vært i dialog med henne. 
Styret takker for henvendelsen og ønsker lykke til! 
 

  

Sak 74 Godkjenning fra NKK på Lovendringene våre. 



Epost mottatt 9.9.22  
 
Norsk Kennel klubs hovedstyre vedtak den 23 august 2022 
Sak 96/22 Klubb lover godtatt uten kommentar for Norsk Lundehund Klubb 
 
De nye lovene som ble vedtatt på årsmøte vårt den 31 mai, med øyeblikkelig virkning, 
jmfr våre lover paragraf 3-1, 4 ledd, må sendes inn til NKK for endelig godkjenning. 
 
De nye lovene er nå lagt ut på Hjemmesiden. 
 

  

Sak 75 Fullmaktsstemmer og forhåndsstemmer ved Årsmøter i Norsk Lundehund klubb. 
 
Jon Wagtskjold har sendt et forslag til nye retningslinjer for fullmaktsstemme og 
forhåndsstemmer.  

Fullmaktsstemmer og forhåndsstemming ved årsmøter i Norsk Lundehund Klubb  

Denne typen avstemminger har alltid vært krevende ved årsmøtene. Problemet viser 
seg ved innsending av stemmesedler til valg og skjema for giving av fullmakter. Begge 
må i dag sendes med post til en mottaker i klubben (delegert fra styret). Her har vi erfart 
at det i mange tilfeller tar uforholdsmessig lang tid med i selve postgangen og det er 
vanskelig å beregne dato for innsendingsfrister fordi lengden på postgangen ofte er ulik 
fra forskjellige medlemsadresser.  

Forslag ved fullmakt: 
NKK benytter en metode for å melde fullmakt ved sine Representantskapsmøter:  

«Det skal tydelig komme frem at den som gir fullmakt er samme person som avsender. 
Har du ikke en epostadresse hvor navnet kommer frem, må fullmakt skrives manuelt og 
undertegnes. Fullmakten kan da skannes og sendes adm@nkk.no som pdf-fil.»  

Vi foreslår å utvide denne noe for NLK av sikkerhetsgrunner:  

1. Fullmaktsgiver sender en e-post med fullmakt - gjerne med den teksten vi 
benytter i dag – til en angitt e-postadresse for klubben. Teksten kan gjerne 
skrives direkte i e-posten.  

2. Senders navn i e-postadressen sjekkes mot medlemsregisteret for å bekrefte 
medlemskap i klubben.  

3. e-postadresse hvor ikke navn kan identifiseres må bekreftes ved at medlemmets 
oppgitte e- postadresse i medlemsarkivet til klubben (fra «min side») er samme 
som avsenders e- postadresse.  

4. Dersom epostadressene for avsender og registrert epostadresse i 
medlemsarkivet ikke er identiske og det dermed ikke er mulig å bekrefte 
innsenderens identitet, må fullmakten forkastes.  

Dette betinger at e-post med fullmaktsskjema der hvor ikke navn kan identifiseres må 
ha samme e- postadresse i medlemsarkivet. Dette for å kunne identifisere innsenderen 
som klubbmedlem på en korrekt måte. I mange tilfeller kan disse være forskjellige, og 
dette må presiseres sammen med instruksjonsteksten for fullmakten. På denne måten 
kan man på best mulig måte kontrollere at det er korrekt giver av fullmakt.  



Medlemmet kan avstemme sin epostadresse på NKKs Min side hvor det må benyttes 
passord for tilgang. Det er kun medlem med oppgitt passord som kan endre 
epostadressen her.  

I NKKs tilfellet dekkes dette med skanning av undertegnet fullmakt og noe sikkerhet 
rundt PDF-filformatet (dersom det legges endringspassord på dokumentet). Vårt forslag 
kan oppfattes som unødvendig komplisert for fullmaktsgiverne ved at epostadressene 
for innsender og medlemsarkiv må samsvare, men det gir en sikkerhet som ikke dekkes 
av PDF-filer. Uansett bør alle dokumenter som sendes ved valg og fullmakter være i 
PDF-format.  

I tillegg må vi opprettholde muligheten for å sende inn fullmakt pr post for å sikre ikke-
digitale medlemmer mulighet til å benytte fullmaktsstemming ved saker på årsmøtene.  

Styret vi anbefale foreslåtte fremgangsmåte for ny innsending av forhåndsstemmer i 
tillegg til den gamle måten, pr post..  

For forhåndsstemmer ved valg kan NKKs modellen kanskje benyttes i større grad ved 
skanning/fotografering og innsending av valgseddel. Det må̊ imidlertid sikres at vedlagte 
foto av stemmeseddel er lesbart for tellerne. Dette må̊ Valgkomiteen i klubben utrede 
og ta stilling til.  

 

  

Sak 76 Saker fra Petra Ognøy 
Mottatt 18.09.22 
 
Sak A 
På sist årsmøte ble det vedtatt endringer i loven til NLK som var gyldig med øyeblikkelig 
virkning. Jeg kan ikke se at det ligger ute en oppdatert versjon av lovene på nettsiden til 
NLK. 
Er det mulig å få dette tilsendt? Det hadde jeg satt stor pris på. 
 
Se sak 74. 
 
Sak B 
Etter å ha lest gjennom Fylkeskontakter kan jeg ikke se at dere har utnevnt en ny 
kontakt for Rogaland. Det er mange medlemmer her i Rogaland og jeg vet at det er 
flere av som er bosatt i fylke har tilbud seg til å være Fylkeskontakt uten å få noe 
respons. Jeg håper at styre kan ta dette opp som en sak på neste styremøte. Siden det 
ikke ble noen fylkeslag i Rogaland, bør det bli pekt ut en person som representerer 
Fylke. 
 
Svar sendt til Petra; 
 
På årsmøte ba medlemmene dere i Rogaland om å gå tilbake til deres fylke å diskutere 
på nytt hvordan dere kunne få opprettet ei avdeling hos dere. Dere fikk ganske mange 
tilbakemeldinger fra årsmøte hva som reelt for å få til ei slik avdeling. 
 
Og der er styret i dag.  
Venter på at dere skal komme tilbake med nytt forslag til ei avdeling Rogaland. Frist for 
innkommende saker til årsmøte er 31.12 
 

  



Sak 77 Utstillinger fremover 
ID: 240014 
Arrangør: Norsk Lundehund Klubb 
Sted: Værøy 
Dato: 13.07.2024 - 13.07.2024 
Arrangementet er nå publisert på NKKs terminliste. Du kan nå åpne for påmeldinger og 
administrere arrangmentet via klubbadmin. 
 
Søknad om storcert for Spesialen på Værøy er sendt til NKK. 
 
Hvem vil påta seg å arrangere Lundehunddagene i 2025? 
 
2026 samarbeid med svenskene, Morokulien? 
2027? 
2028 Værøy? 
2029? 
2030 samarbeid med svenskene, Morokulien? 
 
Saken utsettes til neste møte 
 

  

Sak 78 Rallylydighet under Lundehunddagene? 
Hadde det ikke vært artig om vi kunne klare å få arrangert en offentlig Rallylydighets 
konkurranse for bare lundehunder under Lundehunddagene? 
 
Saken utsettes til neste møte. 
 

  

Sak 79 Kasserer har ordet. 
 
Kasserer har sendt et foreløpig til styret på et oppsett frem til og med juni. Vi ser på 
dette på neste styremøte og da har kanskje kasserer fått lagt inn flere bilag i det nye 
regnskapsprogrammet, som klubben har gått til innkjøp av. 
 

  

Sak 80 60 årsdagen til Norsk Lundehund klubb 22. november.  
 
Styret oppfordrer til aktivitet denne dagen og ta gjerne bilder, som kan legger ut på 
klubbens fb side, under et innlegg den 22 11. Så trekker vi en eller to av bildene, som 
får tilsendt en 60 års jubileumscaps, som takk for bildet 
 
Vi legger også ut Informasjon på facebook siden til klubben, med oppfordring om å 
holde lokale samlinger, lundehundtog eller andre arrangement der mange lundehunder 
kan være samlet. 
 

  

Sak 81 Forslag til økning av valpepris fra neste år 
 
Styret velger etter behandling av saken å beholde tidligere anbefalt pris på valp på kr. 
18 000,-.   
Styret synes ikke det er rett tidspunkt å anbefale å øke prisen nå.  
 

  

Sak 82 Fysisk styremøte sammen med ASU 



Det bli vedtatt å ha fysisk styremøte i Trondheim 6-8 januar 2023. Leder har reservert 
det samme huset, som vi har leid før. Det er i gangavstand til Hanna i ASU, der vi skal 
møtes lørdag. Så har styret og ASU separate møter fredag og søndag. 
 
For styre sin del er det viktig å få gå gjennom innkomne saker til årsmøte, samt 
regnskap og budsjett.  
 

  

Sak 83 Kandidater til NKK’s Sunnhetsutvalg 
 
Epost fra NKK 
Til alle NKKs medlemsklubber/-forbund og regioner  
 
Den 31. desember utgår perioden for noen av de tillitsvalgte personer i flere av NKKs 
komiteer. Vi ber derfor om forslag til kandidater. Klubbene bes komme med forslag til de 
kompetansegrupper (KG)/komiteer/utvalg som er aktuelle for klubbens aktiviteter. Det er 
ikke forventet at det skal foreslås navn til alle grupper/komiteer. 
 
Vedtak fra oss og denne er sendt inn: 
Til NKK 
 
Norsk Lundehund klubb ønsker å foreslå gjenvalg av Ingvild Espelien for 
Sunnhetsutvalget. 
 
Ser at hun er på valg og ett år er for lite i Sunnhetsutvalget. Det er jo bare to møter per 
år. 
Hun er forespurt og ønsker gjenvalg. 
 

  

Sak 84 Søknad om utvidelse av autorisasjon 
 
Epost fra NKK den 12.10 angående ny dommer elev. Randi Juliussen 
 
Vi gjør slik vi bestandig gjør: ønsker henne velkommen: 
 
Hei Randi 
 
Fikk akkurat beskjed fra DUK om at du ønsker å ta elevstatus på Norsk Lundehund. Jeg 
ønsker å si velkommen og lykke til. Vi setter stor pris på nye norske dommere på vår 
fantastiske rase. 
Christen Lang, vil sende deg et rasekompendi 
 
Christen sender henne kompendiet og har fått følgende svar fra Randi: 
 
Tusen takk for fin tilbakemelding!  
Jeg gleder meg enormt til å lære så mye mer om denne helt unike, flotte Norske rasen 

      

Setter stor pris på å få tilsendt kompendiet.  
 
Mvh 
Randi Juliussen 

  

Sak 85 Eventuelt 



Styret takker Dagrunn Mæhlen, Elin Maribo og Solveig Steinnes som har hatt sine siste 
oppgaver i redaksjonen for Lundehundnytt. Alle har gjennom mange år bidratt til at 
medlemmene har fått et flott medlemsblad i posten. Men de har sakt at det bare er å 
ta kontakt, dersom noe er uklart, i en overgangsperiode. Jon Wagtskjold vil være 
støttespiller en stund til, men det er den nye komiteen som har føringen. Vi ønsker dem 
lykke til. 
 

Styret takker også Marc Daverdin for den utrolig store jobben han har tatt på seg med å 
bygge opp klubbens database, samt å utvikle den videre underveis. Det er ingen som 
kan forestille seg hvor mange timer han har lagt ned i denne jobben.  
Vi valgte å sende han en blomster for å vise takknemlighet og med ei hyggelig hilsning 
fra oss i styret. 
 
Styret har også valgt å sende en liten oppmerksomhet i form av jubileumskopp til de to 
på NTNU, som har stilt opp for å få flyttet Databasen og er i gang med å holde den ved 
like, ei stund. Nå er Databasen hos Norges beste datamiljø. 
 

  

 
Neste styremøte: 22.11.22. Kl. 1900-2100. Klubbens 60 års dag. 
 
Referent: Karen Elise Dahlmo 
  
 
 
 
 
 


