
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjennomgang av referat fra 24.04.18 
 
Sak 25 
Svein B. har ordnet med telefonkontantkort for å bruke til å skrive inn 
kritikker på Spesialutstillingen.  
 
Sak 29 
Lundehunddagene 2018, oppdatering.  
Det er ikke kommet skriftlig bekreftelse fra Royal Canin i forhold til å 
være hovedsponsor, men det er ventet å komme i de nærmeste 
dagene. Merete kontakter redaksjonen for Lundehundnytt angående 
annonsering for sponsorer i Utstillingskatalogen. Sender svar til Gerd 
Langenes via felleseposten spesial@lundehund.no 
 
Kristin Duvald, Anette Vabø-Andersen er med i 
arrangementskomiteten og Anne Gunn Hundhammar er 
utstillingsleder. Her venter vi på epostadressene deres, slik at vi kan få 
lagt de til under den samme felleseposten. 
  
Astrid går gjennom sjekkelista og sender til Gerd Langenes.  
Styret vil presisere at en sjekkliste er kun ment som et verktøy for 
styret og lokal arrangør i forbindelse med arrangering av 
Lundehunddagene og Spesialen. Lista gir bedre kontroll for at noe ikke 
blir avglemt. 
 
Gunn Blix Trøitee er ansvarlig for loddsalget.  
 
Styret påtar seg å organisere Lundebua. 
 
Sak 32 
Saken angående hjemmesida følges opp av styret. 
 

Sak 39 Innkommen post 
 
Epost fra Elisabeth Johansen 
 
Hei  
Vi bildelegger ei bok om kulturminner i Lofoten og skulle gjerne hatt et 
bilde av lundehunden til kapitlet om Værøy 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 22.05.2018 

Tilstede:  
 

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

Forfall: Irene  

mailto:spesial@lundehund.no


Kan dere hjelpe oss med det? Vennlig hilsen Elisabeth Johansen 
 
Merete har svart og sendt noen bilder.  
 
Epost fra NKK 
 
Det vises til Hovedstyrets vedtak i sak 159/2017 hvor NKKs ordinære 
representantskapsmøte 2018 ble vedtatt berammet til 3. og 4. 
november 2018. 
I henhold til NKKs lover - § 3-3 – sendes herved innkalling til 
representantskapsmøtet 2018.   
Vi kan komme med forslag til kandidater på valg og saker som ønskes 
fremmet, innen 15 august. 
 
Styret velger å utsette saken til senere møte siden det er lang frist.  
 
 
Epost fra Geir Morten Jansberg 
 
Han har meldt klubben på til Dogs4all 16-18 november 2018 med 
ønske om en tilsvarende stand som i fjor og at Norsk lundehund stiller i 
raseparaden alle dager. 
 
Styret takker for dette – Standen i fjor var litt stor, så det er ønske om 
en mindre stand. Det er også et ønske om en annen plassering og 
dette har Geir Morten kontroll på, så vi overlater alt til han. 
 

  

Sak 40 Bestilling av rosetter. 
 
Har fått følgende epost fra Gerd Langenes: 
Rosettene er talt opp og det er ingen HP valp, Bir valp eller Bis rosetter 
her. 
 
Det som ligger her er: Bir 9, Bim 9, Championat 17, Ck 50. 1.premie og 
exelent 50, Barn og hund 33, Bir veteran 6, Bim veteran 17, HP 
oppdrett 18, HP avlsklasse 19, Bir junior 5, Bim junior 3, Beste oppdrett 
8, Beste avlsklasse 8, Bim valp 6, cert 11.  

 

Merete har bestilt de manglende og de nye rosettene. Rosettene er nå 
ankommet. 
 

  

Sak 41 Søknad til NKK angående dommerseminar i 2019 
 
Søknadsfristen er 1 juni, året før.  
 
 
Søknaden er sendt, men kom i retur. Saken blir tatt tak i av Avl- og 
sunnhetstuvalget. og det sendes ny søknad. 



  

Sak 42 Status Hundetrelling 2018 
 
Levende hunder – pr. 27.04.2018 -   724 stk. 
Antallet øker sakte, men sikkert og dette er svært positivt.   
 
Styret takker for det store arbeidet som er lagt i hundetellingen både 

fra hundeeiere, fylkeskontakter og de som har administrert tellingen.  

Resultatene som kommer har uvurderlig betydning for hvordan 

bestanden utvikler seg både i antall og helsesituasjon. 

 

  

Sak 43 Søknad om momskompensasjon for 2017 
 
NKK minner om at fristen for å sende inn søknad om 
momskompensasjon 2017 er 1. juli 2018. 
 
Merete er begynt å fylle ut skjemaene som NKK har lagt ut. Revisors 
beretning og underskrevet regnskap legges ved. Merete skriver i 
søknaden til NKK at underskrevet årsmøteprotokoll blir sendt 
umiddelbart etter at årsmøtet er ferdig.  
 

Sak 44 Hundens dag 9.juni 2018 
 
Det er sendt ut to ganger innbydelse til alle tillitsvalgte om de vil være 
med å gjøre noe ekstra på denne dagen med å promotere rasen vår. 
 
Det blir arrangement i Sandnessjøen, Tromsø og kanskje Finnmark. 
Merete sender søknad om rekvisita fra NKK. Sender også de nye 
grønne t-skjorter til de stedene som har arrangement.  
 

  

Sak 45 Eventuelt 
 
45.1 
Museumsgruppa – søknad om å få tatt inn i budsjettet en post for å 
kunne gjennomføre et fysisk møte i Bodø høsten 2018.  
Dette må tas opp på Årsmøtet i forbindelse med behandling av 
budsjettet, da vi har glemt å ta dette med under vårt budsjettforslag. 
 
45.2 
Lundebua Åros  
 
Svein bestiller noen vinglass som vi kan ha til Lundehunddagene.  
Kjøpere fra utlandet prioriteres på grunn av dyr frakt. Dersom det blir 
for få, kan man sette seg på bestillingsliste for senere produksjon  
 



Merete sender bestilling til Kifani på halsband med” Norsk lundehund” 
og” rosemalt” med labbmotiv. Vi har hatt disse før og de har vært 
veldig populære. 
 
45.3 
Krysningsgruppa ønsker å sende en gave til Richard Ness Lund i 
avlsrådet for Norrbottenspets i Sverige. Vil takke for hjelpa i forbindelse 
med å finne aktuelle hunder for prosjektet.  
Styret vedtok å sende to lundehundkopper som blir sendt. Leder tar 
seg av denne saken med forsendelsen. 
 
45.4 
Astrid har sendt svar til NKK angående høring for organisering av 
regionene i NKK videre. 
 

NLK har fått innspillet fra Raseklubbenes Fellesallianse, som mange 
hundeklubber har undertegnet. Vi stille oss bak og støtter opp om 
forslaget. 
Det dreier seg hovedsakelig om NKK skal fjerne distriksleddet ved å 
ansette regionledere sentralt og om åpning for direktemedlemskap i 
NKK. NLK har ikke ment så mye om regionene tidligere, men vi er 
opptatt av å styrke raseklubbene.  
 

 

Neste styremøte: 26.juni ved behov 
Referent: Karen Elise Dahlmo 

 


