
 

 Gjennomgang av referatet fra fysisk styremøte i Tromsø 16-18 mars 
 
Sak 15 Mandat for Avl- og sunnhetsutvalget. Her ønskes det at ny e-
postadresse lages. Vi lar gruppen selv komme med et forslag, som kan 
brukes. avlsogsunnhetsutvalget@lundehund.no er nok litt langt. 
asu@lundehund.no ? avlogsunnhet@lundehund.no ? 
 
Styret sammen med Avlsrådet, går inn for e-postadressen: 
avlogsunnhet@lundehund.no 
  
Det vil komme rettinger på hjemmesida og Lundehund-nytt. I en 
overgangsperiode blir begge epostene operativ, til den nye 
epostadressen er innarbeid. 
 
Sak 19 Innsending av kandidater til NKK`s Hederspris. Vi gjennomgår 
teksten som Astrid har forfattet. 
 
Vi søker på alle prisene, og med spesielt vekt på oppdretterne.  
Astrid sender søknaden til NKK – med kopi til styret innen fristen som 
er 1.mai. 
 
Sak 24 Velkomstbrosjyre. 
Jon Wagtskjold har sagt ja til å hjelpe styret med layout. Leder har 
sendt inn en tekst, slik at vi har et utgangspunkt. Kommer tilbake til 
denne når medlemsbladet nr 2 er ferdig. 
 
Sak 25 Investering for klubben angående Dogwebarra. 
 
Svein jobber med å ordne kontantkort, som vi kan bruke til elektronisk 
føring på utstillingsdagen. 
 

Sak 28 Innkommet post 
Epost fra kulturkonsulent Erling Skarv Johansen, Værøy kommune. 
 
Hei 
Viser til tlf. samtale i fjor ang. overnevnte 
Kommunen har nå nettopp vedtatt å bruke husfliden/tidl. 
gammelskolen(rett ovenfor rådhuset) til kulturhus etter at husflidslaget 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 24.04.2018 

Tilstede:  
 

Merete Evenseth, Astrid D. Rødsand, Svein Birger Syversen, Elisabeth 
Røsholt, Even Tveråmo, Karen Elise Dahlmo. Gerd Langenes var med 
på starten av møte under sak 29. 

Forfall: Irene Stølan hadde meldt frafall 
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har sagt opp sitt leieforhold. Jeg har vært saksbehandler og foreslått at 
en av de sentrale elementene bør være historien om lundehunden, 
ørnfangsten og fuglefangsten samt historien om Måstad. 
  
Vi ønsker da å få til permanente utstillinger som bl.a. omhandler 
historien om lundehunden. 
Det har fra deres side vært ytret ønske om lokal til slik dokumentasjon 
– og nå kan vi få det til. 
  
Håper på kontakt og samarbeide. 
 
Karen Elise har sendt mail til Erling Skarv Johansen om hvordan 
samarbeidet kan bli i dialog med Arkiv i Nord og klubben. 
 
Epost  
Fra Krysningsgruppen angående søknad om å kombinere den 
islandske fårehunden Freyja med lundehunden Syrinborgs Gulltann. – 
 
Det ble inseminering i april og er ikke noe dramatikk da begge 
hundene har parret naturlig før. Vi krysser fingrene for resultat.   
 
 

  

Sak 29 Gjennomgang av sjekklisten til Lundehunddagene sammen med 
fylkeskontakt Gerd Langenes. 
 
Når det nærmer seg sommeren, må Irene Stølan kontakte Arne Foss 
for å sjekke om noen har meldt seg som dommerelev til utstillingen. 
Gerd Langnes holdes orientert. 
 
Ringsekretær er Steinar Østensen 
Skriver er enda ikke helt på plass. Gerd gir styret navn så snart dette 
er landet. 
 
Gerd Langnes teller rosettene og sender oversikt til styret. Eventuelt 
manglende rosetter må bestilles snarlig. Bestillingen tar lederen seg 
av. 
 
Når det gjelder avtale med fórprodusent, avventer styret fortsatt 
respons fra Hills. Astrid sjekker hvem hennes lokale hundeklubb hadde 
kontakt med i Hills. Kanskje dette kan lede oss til en avklaring. Gerd 
Langnes får klarsignal om å skaffe alternativ fórleverandør hvis vi ikke 
lander en avtale i løpet av en uke.  
  
Merete sjekker med Jon Wagtskjold og Elin Mariboe om det er mulig å 
sette inn takk og eventuell logo i utstillingskatalogen til de som bidrar 
med premier. Gerd Langnes får beskjed om utfallet og tar dette med 
seg videre i arbeidet med å skaffe bidragsytere. 
 



Gerd Langnes sender styret en liste over navn og e-postadresser til de 
som skal være med i utstillingskomitéen. Lista inkluderer også navn på 
utstillingsleder. Disse navnene blir tilknyttet eposten 
spesial@lundehund.no 
 
Astrid sender Gerd Langes ny, oppdatert sjekkliste.  
 
Styret organiserer de som skal stå i Lundebua 

 
Styret og Gerd Langnes holder en tett kommunikasjon fremover. 
 
Gerd håper at flest mulig melder seg på snart og ikke i siste liten, slik 
at hun får oversikt over hvor mange som skal være med på middagen. 
Det er viktig at folk bestiller hytte og bobilplass så snart som mulig, da 
hun har holdt av en del til disse dagene.  
 

  

Sak 30 Bestilling av flybillett og hotell for dommer Arne Foss 
 
Merete tar seg av saken med hotell og flybillett.  
 

  

Sak 31 Bestilling av pokalene fra Magnor Glassverk 
 
Merete har sendt bestilling til Svein, og han har kontroll på saken.  
 

  

Sak 32 Tekst på hjemmesiden som bør friskes opp 
 
Gjelder siden som heter «Om Norsk Lundehund» 
 
Astrid kan gjøre endringer når hun får vite hva hun skal skrive.  Hun tar 
kontakt med Jon og Lille Wagtskjold for å få innputt til tekst. 
 
Astrid har snakket med Ragna Fossen, og der er en del dobbel info og 
litt vanskelig å finne fram. Her må det litt rydding og oppdatering til. 
Forslag om et redaksjonsgruppa kan ha et felles møte.  
 
Styrer støtter dette forslaget. 
 

  

Sak 33 Ordstyrer under Årsmøte. 
 
Leder har tatt en sjefsavgjørelse og spurt Jon Wagtskjold, på forhånd. 
Han har sagt ja. Han har tatt kontakt med valgkomiteen og jobber med 
stemmeseddelen i samarbeid med dem. 
  
Lille Wagtskjold er forespurt som referent, da hun har erfaring fra de 
sist årene og i år må vi være snar med å få underskrevet protokollen 
dersom vi skal kunne søke om momskompensasjon.   

mailto:spesial@lundehund.no


 

  

Sak 34 Innkommen sak som skal opp på Årsmøte 
 
Fra leder i Avdeling Nordland, Eirik Anders Olsen. 
 
Han ber Årsmøte om å legge ned avdeling Nordland, da de sliter med 
å finne folk og få gjennomført styremøter.  
 

  

Sak 35 Navneendring på medlemskartoteket. 
 
Epost fra Jon Wagtskjold: 
 
Jeg har nå ca tre års erfaring med arbeidet med Medlemskartoteket, 
og vil foreslå en navneendring som knytter tjenesten mer mot faktisk 
innhold og aktivitet enn betegnelsene «Medlemskartotek" og 
«Kartotekfører" tilsier. 
 
Jeg fører ikke noe kartotek, det gjør NKK for oss.  
 
Derimot bruker jeg mye av tiden til å rette opp feil og mangler i 
registreringer av medlemmer, formidle kontakt mellom medlemmer og 
NKK, hjelpe til med spørsmål om medlemskap og andre 
problemløsninger i forbindelse med medlemmenes forhold til klubben, 
ved siden av å bekrefte nye medlemskap og ønske nye medlemmer 
velkommen i klubben. 
 
Derfor foreslår jeg en navneendring til «Medlemstjenester» på dette 
utvalget. 
 
Styret støtter forslaget. Astrid endrer på hjemmesida.  
 

  

Sak 36 Søknad fra Kryssningsgruppen om å få parre to ulike tisper med 
samme norrbottenspetshann. 
 
Bakgrunnen for dette er blant annet at vi utreder en meget interessant 
hannhund på 8 år.  
 
* Det vil øke sjansen for at det i det hele tatt blir valper.  
* Vi kan ikke forvente store kull etter lundehundtisper uansett.  
* Vi risikerer at noen i første generasjon utgår pga. kryptorkisme, 
hofter, øyne eller annet. 
 
Om vi satser alt på en hund og en kombinasjon, risikerer vi dermed å 
sitte igjen med få eller ingen førstegenerasjonshunder som kan gå 
videre i avl 



Viktig presisering at dette Ikke er i stedet for å bruke to 
norrbottenspetser, men i tillegg til 

Styret støtter søknaden. 

 

Sak 37 Orienteringssak til styret  
 
Avl og Sunnhetsutvalget jobber med en søknad til Agrias helsefond for 
tilleggsstøtte til kapselundersøkelser. Det er Ellen Skancke som 
kommer til å sende inn søknaden. Styret har sett et utkast men den er 
ikke helt klar, Søknaden inngår i prosjektet som vi fikk midler fra 
Dyrlege Smidt stiftelsen. I tillegg er det kommet inn en donasjon på 
12 000 kr fra to Lundehund eiere til dette prosjektet. 
 
Styret garanterer veterinærutgifter dersom det skulle bli behov for det.  
Styret støtter søknaden.  
 

Sak 38 Eventuelt 
 
38.1 
Vi har fått revisors beretning. Positiv tilbakemelding.  Det presiseres at 
det må sendes inn bilag når folk skal ha penger tilbake. Anbefaler 
årsmøte å godkjenne regnskapet. 
 
38.2 
Lundehundtellingen i Nordland er nesten på plass nå. Dette har tatt alt 
for lang tid.  
 
38.3 
Familiedagen på Bygdøy 26. Mai 
Even kan dra på befaring for å se hvor det passer best for oss å stå. 
Astrid sender det hun har av info på e-post til Even. Geir Morten 
Jansberg blir også med. Klubben kan stille med tre hunder i gangen.  
 
38.4 
Kort info om Lundkommardagen på Lovund der ca 20 mennesker og 
29 hunder deltok. Karen Elise og Merete holdt foredrag om 
lundehunden og klubben, lørdag morgen for hotellets gjester. Det var 
et bra oppmøte. Og vi hadde et godt salg i Lundebua. 
 

 

Neste styremøte: 22.05.18 ved behov 
Referent: Karen Elise Dahlmo 


