
 

 Gjennomgang av referat fra 26.06.18 
 
Sak 32 Oppdatering av Hjemmesiden 
Astrid tar initiativ til møte med Ragna Fossen for å lage en plan for 
hvordan hjemmesiden skal fungere. Det er ønskelig å fordele 
ansvarsområder i forhold til oppgaver som de enkelte har i klubben. 
 
Sak 43 Søknad om momskompensasjon 
Års protokollen er sendt inn til NKK og leder fikk epost den 6.8.18 om 
at søknaden er komplett.  
 
Sak 48 Pressemelding etter årets hundetelling. 
ASU jobber ennå med små detaljer på den. Styret tar saken når de er 
helt ferdige.  
 
Sak 50 Avlsrådskurs januar 2019 
Bård M. Andersen, Hanna Gautun og Alejandra Garcia er påmeldt og 
fått bekreftelse på plass. Alejandra går inn for valpeformidler Elin, som 
har søkt permisjon fra 1.1.2019 
 
Sak 53.2 Utsending av bøker 
Merete sender ut Lundehund bøker, som kommer til bestilling, inntil 
videre.  
 
Sak 53.4 Kalender 2019 
De ansvarlige for hjemmesiden har sagt seg villig til å lage neste års 
kalender. Styret takker for dette. De har laget et oppslag på Facebook 
der de ber om bilder, som må være dem i hende innen 1.10.18. I år blir 
vi å trykke opp 160 kalendere og bestilling kan gjøres til 
leder@lundehund.no 
Det blir også solgt kalendere på Dogs4all, men de som vil sikre seg en 
kalender, bør bestille og si at de henter på Dogs4all. 
 

Sak 54 Konstituering av styret 
Merete – fortsetter som leder 
Karen Elise   – fortsetter som sekretær 
Solveig – fortsetter som kasserer, denne gangen som nytt medlem i 
styret 
Astrid – fortsetter som nestleder (ikke på valg) 

 
 
Referat fra STYREMØTE  
 

Dato: 4.september 2018  

Tilstede:  
 

Merete, Astrid, Solveig, Gunn og Karen Elise 

Forfall: Svein og Elisabeth har meldt forfall.  

mailto:leder@lundehund.no


Svein – fortsetter som styremedlem (ikke på valg) 
Gunn – nytt varamedlem 
Elisabeth – varamedlem (gjenvalgt) 
 

  

Sak 55 Info/Innkommen post 
Epost fra fylkeskontakt for Møre og Romsdal, Tove-Ann Lillevik Vatne. 
Hun ønsker å fratre vervet pga helseproblemer.  
Se sak 56 
 
Oppdretterbrosjyren – Hanna Gautun hadde noen kommentarer og 
forbedringer, som blir rettet på snart. 
Jon Wagtskjold gjør endringene og den vil bli lagt på hjemmesida når 
den er ferdig. 
 
Epost fra Liv Skjervik 
Det er jo noen hunder som må omplasseres, av ulike grunner. Noen er 
lette å omplassere, spesielt de som kan brukes i avl kanskje. Så er det 
noen som er verre å omplassere, og nå tenker jeg på eldre/gamle 
hunder som gjerne er blitt forsømt eller vanskjøttet på et eller annet vis, 
eller har/ har hatt IL.  
Jeg kjenner til minst to eldre hanner som påførte ny eier tildels store 
utgifter hos veterinær. Alternativet var avliving, men ny eier ville gi dem 
en ny mulighet og noen flere gode år. Mitt spørsmål er om det kunne 
vært litt økonomisk hjelp fra klubben i slike tilfelle?  Kunne man 
opprette et fond f.eks. til fremtidige tilfelle? Se sak 60. 
 
Epost fra NKK ved DUK 
Søknad om dommerelevstatus på Norsk lundehund 
Kandidatens navn: Vidar Grundetjern 
Autorisert for følgende raser/grupper: 
Gruppe 7 og 8 
Første gang autorisert: 1998 
Søker elevstatus på følgende raser: 
Norsk lundehund 
Vurdering fra NKKs Dommerutdanningskomite (DUK): 
Kandidaten har søkt om elevstatus for klubbens rase(r). Norsk Kennel 
Klubs Dommerutdanningskomité, DUK, har behandlet søknaden og 
godkjent den. I tråd med reglementet har raseklubben anledning til å 
uttale seg og komme med en innstilling. 
Om raseklubben/forbundet ønsker å gjøre dette, er fristen 14 dager fra 
dags dato. Om klubben ikke svarer, ansees dette som en positiv 
innstilling. 
DUK er oppmerksom på at det er vanskelig å ha oversikt over alle 
kandidater, spesielt om de kommer fra andre raser. Derfor anbefales 
det at klubben tar direkte kontakt med kandidaten og innhenter 
supplerende opplysninger om man føler behov for mer informasjon. 
DUK håper på en positiv innstilling ettersom behovet for norske 
dommere som dømmer flere raser er stort, og vil oppfordre klubben til 
å bidra aktivt til kandidatens utdannelse. Dette kan skje gjennom å gi 



kandidaten rasekompendier og navn på dommere man ønsker at 
elev/aspiranttjeneste utføres for. 
Avslag må være faglig begrunnet. 
Merete har sendt Rasekompendiet til Vidar Grundetjern. 
 
 
Epost fra NKK utstilling den 15.august 2018 
Vedr: Utstilling 
Dato: 04.08.2018 
Sted: Kristiansand Åros Camping 
Vårt referansenummer: 180488  
Herved har vi den glede å meddele at ovennevnte arrangement er 
anerkjent. 
Sluttoppgjør ble på kr 21 756,- som blir overført til klubbens konto. 
Pengene er nå kommet inn på  konto. 
 
Epost fra fylkeskontakten i Hedmark, Belinda Andersen og Ellen Utsi 
Angående forespørsel fra medlemmer om mulighet for flere rase 
spesialer som et ledd til å få Hedmark og Oppland det nye innlandet 
mer aktive :)  
Ønsker å bruke inntekt av å holde utstilling for subsidierte kurs osv 
som rally lydighet OL for innlandets medlemmer.  
Se sak 61. 
 
Epost fra NKK klubblover 
Vi har noen kommentarer før lovene kan sendes Hovedstyret i NKK til 
godkjenning.  
Vi retter på kosmetiske feil og kommentarer og lar de andre 
punktene stå inntil videre slik de ble godkjent på Årsmøtet.  
 

Sak 56 Ny fylkeskontakt for Møre og Romsdal 
Merete har kontaktet Cecilie Standal, og hun har takket ja til å ta på 
seg dette vervet. Styret ønsker henne velkommen som ny 
fylkeskontakt. 
 
Samtidig ønsker styre å takke Tove-Ann Lillevik Vatne for den tiden 
hun har vært fylkeskontakt i Møre og Romsdal. 
 

  

Sak 57 Ny fylkeskontakt i Hedmark 
Merete har kontaktet Geir Morten Jansberg, og han har takket ja til å ta 
på seg dette vervet. Styret ønsker han velkommen som ny 
fylkeskontakt. 
 
Samtidig ønsker styret å takke Belinda Andersen for jobben hun har 
gjort i Hedmark. Det var hun selv som ønsket å gi seg som 
fylkeskontakt 

  

Sak 58 Opprette fylkeskontakt (er) i Nordland etter nedleggingen av 
avdelingen. 



Merete har kontaktet Else-Britt Lian fra Narvik, og Karen Elise har 
kontaktet Hilde-Britt Nilsen fra Sandnessjøen og begge har takket ja til 
vervene. Styret ønsker de velkommen som nye fylkeskontakter.  
 
Samtidig ønsker styret å takke alle berørte parter i avdeling Nordland 
for den jobben de har gjort i alle disse årene, som Nordland har vært 
avdeling. 

  

Sak 59 Valpeformidler ønsker permisjon fra 1.1.2019 
Elin skal ut i svangerskapspermisjon i inntil to år. Vi ønsker henne 
lykke til.  
Alejandra Garcia som er vara rykker opp som valpeformidler i denne 
perioden. Alejandra har selv foreslått Gerd Haugen som ny 
vararepresentant, og det har hun takket ja til.  
Styret takker for at de stiller opp.  
 

  

Sak 60 Fond for støtte til veterinærutgifter i forbindelse med 
omplasseringer av Lundehunder. 
Styret vedtar at det overskuddet etter innsamlingsaksjonen av Kypros 
hundene, skal brukes i forbindelse med omplassering i Norge også. 
Overskuddet ble øremerket «omplassering av lundehunder».  
 
Den enkelte må søke styret for ekstra utgifter som man har hatt i 
forbindelse med overtakelsen. Og spesielt de som overtar en syk 
lundehund. 
Søknader må sendes styret innen seks måneder etter overtakelse. 
Kvitteringer må vedlegges søknaden. Maks grense for støtte er kr. 
3500,-.  Ordningen varer så lenge det er penger på fondet. 
 

  

Sak 61 Mulighet for flere raseutstillinger 
Dersom noen ønsker å arrangere utstilling, stiller styret seg positivt til 
de som tar initiativ til dette. 
Første gang det kan søkes er 01.02.2019 og da kan utstillingen 
arrangeres i 2020.  
Arrangørene må sette opp et budsjett, dette kan kasserer være 
behjelpelig med. Som sendes inn til styret før søknad sendes. 
Styret skal sende inn søknadene til NKK. 
Kasserer kan opprette egen konto til bruk for slike mindre utstillinger, 
hvor kun kasserer og leder har tilgang til kontoen.  
Styret anbefaler å søke samarbeid med andre arrangører/ 
hundeklubber. 
Klubben står ikke økonomisk ansvarlig for eventuelt underskudd.  
 

  

Sak 62 Forslag på styremøtedager ut 2018 
Torsdag 4.10, Tirsdag 6.11 og 11.12 alle kl. 1900-2100. 
 

  



Sak 63 Eventuelt 
 
63.1. Ølglass fra Lundebua  
Ølglass kan nå bestilles fra Lundebua, samme pris som vinglassene. 
Bestillingslister blir lagt ut på hjemmesida.  
 
63.2. Problemer for enkelte med å motta mail i grupper 
Klubben bruker «Fastname», som epostleverandør og i det siste har 
noen oppdaget at alle får ikke fellespostene. Vi har vært i kontakt med 
kundeservice, men de viser liten forståelse for å rette opp et problem 
de har med noen nettleverandører. I tillegg får man feilmelding når 
man sender inn bilder til kalender eposten. 
Jon W kalles inn til neste møte til informasjon og forslag til løsning om 
denne saken.  
 
63.3. Lundehunddagene 2019. 
Karen Elise sender navn på de som blir i hovedkomiteen til styret etter 
kick-off 23. september.  
 
63. 4. Forslag om å ikke ha fysisk styremøte i høst. 
Styret ønsker å bruke disse midlene på museumsgruppa for at de kan 
ha et fysisk møte i Bodø i oktober med Arkiv i Nordland og 
Nordlandsmuseet.  
Enstemmig vedtatt.  
 
63. 5. Fysisk møte i Tromsø 15.-17. Mars 2019. 
Hver enkelt bestiller billetter snarest mulig.  
 
63.6. Nordisk møte i Tromsø, 9. 10. Og 11. November.  
Merete, Lille Wagtskjold, Bård M. Andersen og Solveig stiller fra Norge. 
 
64.7 Samordnet registermelding 
Leder har sendt inn endringsmelding på det nye styret, til 
Brønnøysundregistrene. Har fått sms fra Altinn. den 5.9.18 om at den 
er godkjent.  
 

 

Neste styremøte: Torsdag 4.oktober 2018 
Referent: Karen Elise Dahlmo 


