
 

 

 Gjennomgang av referatet fra 28.11.17 
 
Tidligere saker: 
 
Sak 38 Infostrategien 
 
Vi har redigert den til å bli enklere og lettfattelig. Har endret på 
rekkefølgen av informasjonsflyten, samt avklaring av hva dette styret 
definerer som tillitsvalgte.  
Ny revisjon i 2020 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Sak 39.1.Produkter til Lundebua.  
 
Styret takker Svein Syversen for jobben som er gjort med å sende ut 
fakturaer og pakke/ sende glassene som ble bestilt før jul – totalt 88 
glass.  
Det må betegnes som en suksess og vi takker for alle de som har 
kjøpt. Ny produksjon blir i medio januar 2018 for de som ikke fikk bestilt 
før jul. Bestillingsskjema ligger på hjemmesiden under Lundebua. 
 
Sak 60.4. Kalenderen.  
Klubben har et lite restopplag på rundt 40 stk. Neste års opplag bør 
begrenses til max 170 stk.  Vi takker alle som har støttet klubben ved 
kjøp av kalender. 
 

Sak 61 Innkommet post / Info 
 
Brev sendt til NKK, pr post og autoriserte hundedommeres forening, pr 
epost, angående en del uheldige opplevelser på dømming av rasen vår 
i år fra norske og svenske dommere. 
 

  
 
 

 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 19.12.2017 

Tilstede:  
 

Merete, Astrid, Svein, Elisabeth, Even og Karen Elise 

Forfall: Irene 



 

Sak 62 Planlegge Dommerseseminar 27.01.2019, Gardemoen 
 
 
Det skal sendes søknad om støtte på kr. 10 000,- til NKK.  
Hanna Gautun har laget et flott forslag og søknad.  
Merete sender inn denne nå før 31.12.17.  
Klubben har fått tilbud om å arrangere den fra Leto-hallen.  
 
Det må i forkant av seminaret trykkes opp flere Rasekompendier.  

  

Sak 63 Kontrakten med Arkiv i Nordland 
 
Astrid har sendt inn to eksemplarer underskrevet av leder og nestleder 
til Arkiv i Nordland til underskrift fra dem.  
Vi får tilbake ett til lagring. 
 
Museumsgruppa fortsetter med jobben videre i 2018. Da vil de første 
innleveringer bli sendt til AiN. 
 

  

 
Sak 64 

 
Lokale på Værøy blir ledig. 
 
Leder har fått henvendelse fra Kulturkonsulenten på Værøy, Erling 
Skarv Johansen.  
Det planlegges å lage et infosenter/ museum på Værøy. Det er 
ønskelig at Norsk lundehund klubb er en av samarbeidspartnerne. 
  
Museumsgruppa v/ Karen Elise sender et svar til Værøy kommune v/ 
kulturkonsulenten.  
Leder og resten av museumsgruppa ser gjennom før det sendes. 
Styret stiller seg positiv til initiativet.  
 

  

Sak 65 Styremøtedager i 2018, 1. Halvår 
 
16 januar, 27 februar, 24 april, 22 mai, 26 juni. 
Fysisk møte gjennomføres i Tromsø 16.-18. Mars hos Merete.   
 

  

Sak 66 Nye pålagte Lovmaler 
 
NKK har vedtatt en del endringer i lovmalene som klubbene må 
forholde seg til. Merete har sendt de nye forslagene til Jon Waktskjold 
til gjennomsyn.  
Han hjelper styret med å lage et nytt utkast til nye lover for Norsk 
lundehund klubb i januar.  
 
Forslag til nye lover skal være sak på årsmøtet 2018. 



 

  

Sak 67 Eventuelt  
 
67.1 Lundehundtellingen.  
 
De nye skjemaene for lundehundtelling i 2018 er utarbeidet av Marc 
Daverdin og Lille Wagtskjold. Skjemaene er testet av styret og 
avlsrådet og gitt tilbakemelding. Tellingen starter i januar 2018. Lille 
Wagtskjold har sagt seg villig til å ta seg av utsendingen og 
oppdateringene. De som ikke bruker e-post vil bli kontaktet av 
fylkeskontaktene på anmodning fra Lille. Tellingen skal være 
gjennomført i løpet av våren. 
 
67.2 Giardiagruppa.  
 
I mandatet står det at det skal være et medlem fra styret med i gruppa. 
Nå er det ikke det, men gruppa fungerer og samarbeider godt. De 
ønsker å få mandat fra styret til å fortsette som nå.  
Styret sier seg enig i det. Det er planlagt revisjon av gruppa i 2018. 
 
67.3 Lundehunddagene 2018. 
  
Treffkomiteen i Agder ønsker å få leid ei hytte ved utstillingsområdet i 
forbindelse med Lundehunddagene. Treffkomiteen oppfordres til å få 
nøyaktig pris før avtale inngås. Det er positivt å ha et felles møtepunkt 
til blant annet kafesalg, bevertning for dommer/ sekretær og Lundebua  
 
67.4 Lotteri under Lundehunddagene 2018 
 
Styret er forespurt om inntekt fra et planlagt lotteri på 
Lundehunddagene kan tilfalle Agder v/ kontaktperson slik at de kan 
bruke pengene på treff, innkjøp av utstillingsbord m.m. 
 
Styret har vedtatt på generell grunnlag, at inntekter fra lotteriet under 
Lundehunddagene i fremtiden skal tilfalle klubben sentralt.  
Dette er en dugnad hvor hele landet er med og kjøper lodd og sponser 
premier.  
 
Dersom Agder ønsker å skaffe seg inntekter, oppfordres de til å starte 
jobben med å lage en egen avdeling. De vil da få en mulighet til å få 
inntekter gjennom støttebidrag og evt. grasrotandel. De kan kontakte 
Avdelingene i Trøndelag og Nordland for tips og informasjon.  
 

  

 

Neste styremøte:  16. Januar 2018, kl. 1900-2100 
Referent: Karen Elise Dahlmo 


