
 

 Gjennomgang av referatet fra 30.03.21 
 
Sak 15 
Digitalt foredrag med Eva Bodfäldt under Lundehunddagene 2021. 
 
Status: Utsettes til neste gang. Venter på flere opplysninger.  
 

  

Sak 28 Noen stikkord fra Teams-møte Styret NLK/ ASU 13.04.21 

Til stede: Merete, Tor-Arne, Gunn, Solveig, Morten, Sigrun, Hanna, 

Lille, Christen og Karen Elise 

Innsendte spørsmål til ASU før møtet. 

Tenker å få høre om ASUs oppfatning av hvordan bl.a. 
helsesituasjonen oppfattes i forhold til henvendelser og 
arbeidsbelastning.  

• Lundehundens helse i dag. Det er i området mage/ tarm det er 
flest utfordringer og det også er flest henvendelser om til ASU.  
Det forekommer også helseplager i forhold til bl.a. gastritt, 
diverse parasittangrep, virus og bakterier. Dette er tilstander 
som ofte er i kombinasjon med IL, og det må derfor undersøkes 
bredt for å komme i gang med rett behandling raskest mulig. 
Den ene diagnosen må ikke utelukke en annen.  
Det er også mange henvendelser angående parringer og andre 
helseforhold. Da kan det i perioder være intenst og med mye 
jobb i enkeltsaker.  

• Dødelighet av IL. Det er litt økning på gjennomsnittsalder på 
hunder som dør. Dette kan skyldes økt kunnskap om 
forebyggende arbeid, behandling og det å sette riktig diagnose.  
Det kan være ulik prioritering hos hundeeiere for å ta blodprøver 
og få de analysert, blant annet pga økonomi. Det er viktig å ha 
fokus på at hundeeierne flest gjør det beste for sine hunder. 

• Gastroguiden blir brukt både av hundeeierne og veterinærer. Det 
blir ofte henvist til den når det oppstår ulike helseproblem hos 
hundene.  

• ASU fordeler sakene mellom seg ut fra hva sakene gjelder som 
for eksempel kan være: Medlemsspørsmål, databasen, 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 20.04.21 kl. 19.00-21.00 

Tilstede:  
 

Merete, Elisabeth, Solveig, Morten og Karen Elise 

Forfall: Gunn og Tor-Arne 



krysningsprosjektet, politiske saker, strategi og egne prosjekt 
som ASU følger opp.  
 

Det er også interessant å få høre hvordan de synes 
krysningsprosjektet fungerer i dag, både i forhold til antall 
prosjekthunder, interesse for valpene og "stemningen" for 
prosjektet pr. nå. 
Krysningsprosjektet. Det er til nå født 17 kull med totalt 64 valper. 
(De siste ukene er det født 14 valper). Det er stor interesse for 
valper både av prosjekthunder og renrasete. Pr. dags dato er det 
83 interessenter for prosjektvalper, og det er kommet 27 nye i det 
siste.  Det oppfattes som at det er positiv stemning blant mange,  
 
Det er en viktig utsiling på hvem som får krysningsvalper. Det 

vurderes hvor i landet valpene sendes for å få en geografisk 

spredning. 

Det gjennomføres en avklaringssamtale med Christen hvor man 

går gjennom hvilke forpliktelser valpekjøperne må skrive under 

på. Oppdretter tar endelig valg i forhold til kjøp/ avhending av 

valp. Det skrives kontrakt og det sendes valpepakker med de 

spesielle dokument som følger med.  

Det foretas helsetestinger og mønstringer i forbindelse med 

Lundehunddagene eller andre arrangement.  

 

Når skal evt. prosjekthundene inn i ordinær avl med Norsk 

lundehund, en tenkt framdriftsplan?  

ASU har begynt å tenke på hvordan dette kan skje, men har ikke 

noen klart formulert plan ennå. 

 
 

Ønsker å høre status på «Jokke-prosjektet» 
 

• Det er lite kunnskap ennå om dette, men det gjøres 

undersøkelser 

Magnesium prøves ut blant enkelte, men varigheten og virkning 
er ennå ukjent.  

          Det er skrevet en kort prosjektbeskrivelse 

• Skal invitere 5-10 hundeeiere hvor tispene er sterkt plaget til å 

sende inn blodprøver. Først ved anfall, og så en ny etter ca 3 

måneder for å se om det er noen fellestrekk.  

• Det er laget et spørreskjema. 
Klubben vil tilby økonomisk støtte til dette. Det vil undersøkes 

hvilke blodverdier man skal se etter. Vurdere om det kan være et 

nevrologisk problem. Dette kan det være vanskelig å rede på.  

Hvordan utvelges tisper som brukes i prosjektet? 

• Passe til prosjekthunder 



• Passende partner i nærheten 

• Avhengighet av stødige hunder.  

• Det er mye arbeid før en ny kombinasjon blir godkjent. (NLK 
sender søknad og NKK godkjenner) 

• Fylkeskontaktene blir også tidvis brukt for å finne tisper – det 

brukes fortrinnsvis de som har hatt et kull før.  

Oppsummering 

Det er positivt med slike fellesmøter for gjensidig utveksling av 

informasjon.  

Det er ønskelig med hyppigere møter, og det foreslås at vi har et 

nytt før ferien og Lundehunddagene/ årsmøte.  

           13.04.21  Karen Elise Dahlmo, referent 

  

Sak 29 Innkomne saker til Årsmøte, Bømlo 2021 

Styret har mottatt fire saker fra medlemmer til behandling på årsmøtet 
innen fristen 31. mars 2021: 

1. Revidering av regler og poeng, årets                    
utstillingshund 

2. Big og bis poeng 
3. Forslag til nye årskonkurranser 
4. Forslag om å dele årets aktivitetshund-konkurransen 

i to 

Innsendere for alle sakene:  

Anette Vabø, Gerd Langenes, Pål Moi, Merete Knoff, Hanne 

Brynhildsvold, Liz Holt Iversen, Ellen Utsi, Petra Ognøy, Gunn Blix 

Trøite, Anne Hatteland Nese, Kari Margrethe Haugland, Christine 

Myhre Reksten, Alexander H. Eriksen, Marthe Engebretsen, Anahita 

Marlen Juvelid, Ludvig Oliversen, Nicole Close, Liv Skjervik og Hilde 

Birgitte Berg Altø 

Styrets kommentarer: 

Styret har styrebehandlet to av sakene (sak 1 og 2 ovenfor) i løpet av 

ordinære styremøter tidligere og har brukt utallige timer til å komme 

frem til vår konklusjon. Selv om alle de fire innkomne sakene kan sees 

som rene styresaker, velger styret å legge de fram for årsmøtet fordi de 

er fremmet som årsmøtesaker av innsenderne.  

Årsmøte velger styre, og styret er ansvarlig for klubbens drift mellom 

årsmøtene. Styret er dermed delegert plikt og ansvar for at saker 

behandles på vegne av klubbens årsmøte i driftsåret. Selv om ikke alle 

innsendte saker til ordinær styrebehandling får et ønsket utfall for 

innsender, er det altså styret som har ansvar for å avgjøre sakene på 



vegne av medlemmene i løpet av driftsåret. Deretter betyr det at de 

ikke tilligger årsmøtet å saksbehandle enkeltsaker som er delegert til 

styret for behandling slik arbeidsform og roller beskrives i klubbens 

lover.  

Styret er demokratisk valgt av årsmøtet for å drive Norsk Lundehund 

Klubb mellom hvert årsmøte etter klubbens lover. Vi må ikke komme dit 

at årsmøtet behandler saker som ligger under styrets ansvar. Det kan 

oppfattes som mistillit til sittende styre. Styret velger i disse tilfellene 

ikke å tolke sakene i den retning, og presenterer derfor sakene for 

årsmøtet med styrets anbefaling på ordinær måte.  

Styret jobber videre med sakene og forslag til vedtak. 

  

Sak 30 Internsak 
 
Styret forfatter et brev som sendes ut til berørte parter. 
 
Brevet sendt 26.04.21 
 

  

Sak 31 Forslag på ny vandrepremie på Spesialen. 

Epost mottatt fra Dagrunn Mæhlen, kennel Vollakloa, Lensvik 
6.april.2021 

Kommer med et forslag som jeg ber styret ta stilling til med premie til 
beste junior på Spesialen under Lundehunddagene. 

VANDREPREMIE FRA KENNEL VOLLAKLOA- BESTE JUNIOR  

Med å gi en premie fra kennel Vollakloa til de som deltar på Spesialen 
på Norsk Lundehund Klubbs utstilling hvert år, ønsker en å hedre den 
junioren som blir plassert som beste junior. Dette ment som en start for 
å fremheve en ung hund for de som deltar med sine juniorhanner- eller 
tisper. Første gang utdelt på Bømlo under Lundehunddagene og 
spesialutstilling i 2021. Hvis smitte eller andre årsaker gjør at det ikke 
arrangeres i 2021 eller annet år framover, så er det til sammen 
utdelinger over 10 år som er gjeldende.   

" Videre ønsker en at kennelnavnet "lever" videre framover. Med 
premie gitt av kennelen med forholdsvis mange etterkommere fra 
kjøkkenoppdrettet kennel Vollakloa i Lensvika. I 2022 har en hatt rasen 
i 20 år med utgangspunkt i egen stamtispe Frøy Av Vinterskogen og 
fortsatt samme linje, og da vært hundeeier i 50 år.»  

Kriterier for vandrepremien:  

* Premien utdeles hvert år der dommeren plasserer beste junior. 

* Premien utdeles hvert år på NLK's spesialutstilling. 

* Premien utdeles første gang på spesialen på Bømlo i 2021. 

* Premien utdeles til sammen 10 ganger. 



* Det følger en egen perm for å føre inn opplysninger om hunden med 
bilde, eier, oppdretter, utstillingssted, årstall, antall juniordeltakere, 
totalt og dommer. 

* Vandrepremien som er vunnet samt permen må være i hende til 
styret eller utstillingskomiteen før ny spesialutstilling foregår.  

* Den levende personen/eier som etter 10 utdelinger har flest napp 
med forskjellige juniorhunder, vinner den til odel og eie.  

* Hvis det er likt antall napp etter 10 års gjennomført arrangement der 
det har deltatt juniorer, bestemmes dette av utstillingskomiteen på 
denne årets spesialutstilling, eller styret av NLK hvem som vinner 
premien til odel og eie.  

Styret stiller seg positiv til vandrepremien. Kriterier er klare og tydelige.  

Fint at den er begrenset. Vi har ikke vandrepremie til beste junior pr i 
dag.  

Styret skal ta avgjørelsen ved likt antall napp etter 10år. 

  

Sak 32 Dagsorden til Årsmøte på Bømlo 

Det er kommet ønske om å ha en «spørretime» til de kandidatene som 
er på valg, som de må svare på. 

Foreslått å legge den inn som sak 5, før tellekorpset går i gang med 
telling av stemmer.  

Viktig å avgrense spørrerunden i tid. Dette må styres av ordstyrer. 

Samt at spørrerunden må være tidlig i dagsorden slik at tellekorpset 
kan gå i gang med telling av stemmer.  

Styret stiller seg positiv til forslaget.  

 

  

Sak 33 Hundens Dag 28. august 2021 

Epost fra NKK, mottatt 14.04.21 

Dette er dagen dere som hundeklubb kan markere fellesskap og bidra 
til å fremme ansvarlig hundehold, samtidig som vi viser hundens 
mangfold.  

Hundens dag er et arrangement hvor hundeklubben og hund skal være 
i fokus som en del av det organiserte hundeNorge. Hundens Dag er en 
unik mulighet for hundefolket og hundeklubbene til å vise seg frem. Det 
er derfor vi vil arrangere en Hundens Dag samtidig over hele landet.   

For at en slik aksjonsdag skal bli «ordentlig» vellykket trenger vi, så 
langt mulig, full oppslutning fra alle regioner, klubber og forbund, 
inklusive alle lokalavdelinger.  



Derfor håper vi at dere allerede nå reserverer dagen og kan 
påbegynne planleggingen av Hundens Dag 2021.  

Hvorledes dagen skal markeres i din klubb kan være forskjellig i forhold 
til hvorledes andre klubber velger å markere dagen.  Vær kreative og 
finn på noe klubben kan iverksette – alt til det formål å vise frem 
mangfoldet i hundeholdet – visse frem hundens betydning i samfunnet 
– enten som en god turkamerat eller som den allsidige tjenestehund, 
jakthund osv.  

Aktiviteten i din klubb behøver ikke være så komplisert – gjør det gjerne 
enkelt, men gjør noe! 

Styret sender saken spesielt til Fylkeskontaktene med oppfordring til 
lundehundeierne i distriktet om å ha lokale arrangement.  

 

  

Sak 34 Sende rundt regnskapet for underskrift blant styremedlemmene. 

 

Regnskapet sendes rundt til underskrift fra uke17. Leder skal ha det 
sist, slik at det blir skannet inn og lagt i Dropboksen. 

Regnskapet skal være med som dokumentasjon når vi søker om få 
momskompensasjon. Fristen er 1. juni.  

  

Sak 35 Plikt avlevering Nasjonalbiblioteket. 

Epost mottatt 15.04.21 

Fra og med 2021 ber vi dere om å avlevere 3 eksemplarer av deres 
magasin, da ett til av våre leverandører ønsker denne. 

Hvis det er mulig å få 1 eksemplar til av 2021 nr. 1 og fra og med 2021 
nr. 2 ber vi dere om å avlevere 3 eksemplarer,  

På forhånd takk  

Med vennlig hilsen 

Lill Heidi Jamtjord 

Status og svar fra Jon Wagtskjold 

Vi har allerede i mange år levert tre eksemplarer av Lundehund-nytt til 
Nasjonalbiblioteket. Eksemplarene er levert til adressen 
"Pliktavlevering, 8607 Mo i Rana», altså uten spesifikasjon av 
postboksnummer. 



Vi legger på postboksnummer i adressen ved de følgende 
forsendelsene fra og med 2-2021.  
Jeg ettersender ett eksemplar av utgaven 1-2021 slik du ønsker. 
 

Styret tar saken til etterretning og takker Jon for svaret som er sendt.  

  

Sak 36 Informasjon fra DUK 

Orientering om dispensasjonsdommere  

Som følge av samfunnssituasjonen vi fortsatt står i er etterspørselen 
etter norske dommere fortsatt stor, og NKKs Særkomite for utstilling 
(NSU) har derfor vedtatt å forlenge den midlertidige ordningen for 
dispensasjon av eksteriørdommere. Ordningen ble opprinnelig avsluttet 
ved nyåret, men skal nå videreføres inntil videre. 

Styret tar orienteringen til etterretning. 

  

Sak 37 Eventuelt 

Når må vi bestemme oss for gjennomføring/ avlysing av 
Lundehunddagene?  

Styret tar endelig beslutning på neste styremøte.  

 

Karen Elise skal kontakte styremedlem i Norsk Buhundklubb i forhold til 
alternativ løsning til digitale løsninger for gjennomføring av årsmøte. 

Jon Wagtskjold, som har vært styrets representant på RS, undersøker 
med NKK hvilken plattform de bruker på deres digitale RS møte og 
innhenter tilbud på pris. 

  

 
Neste styremøte: 25.05.21 kl. 19.00-21.00 
Referent: Karen Elise Dahlmo 


