
 

 Gjennomgang av referatet fra fysisk styremøte i Tromsø 15-17 mars. 
 
Sak 15.19 Bytte fòr leverandør til Spesialen 2019 

Styret må jobber videre med dette. Har fått nei fra Hills og Fish4dogs 
pga lite budsjett i 2019. 

Status: Vi er på stadig jakt etter ny hovedsponsor både i 2019 og 2020.  

 

Sak 29 Innkommen post 

29.1 Epost fra Svein Birger Syversen 

Styret har mottatt søknad fra styremedlem Svein Birger Syversen om å 
få fratre fra styret av helsemessige årsaker.  

Styret innvilger søknaden.  

Styret takker for et godt samarbeid gjennom to år og ønsker lykke til 
videre. Elisabeth går inn som ordinært styremedlem inntil årsmøte i juli 
2019.  

29.2 Epost fra DUK (NKK) 

Søknad om dommerelevstatus på klubbens raser  

Kandidatens navn: Wenche Porsanger, 7290 Støren Autorisert for 
følgende raser/grupper: jagende spisshunder, settere, pointer, breton, 
weimaraner, kleiner münsterländer og vorsteh 

Første gang autorisert: 2014 

Søker elevstatus på følgende raser: Øvrige raser i gruppe 7, 
harehunder i gruppe 6, norsk buhund, norsk lundehund, 
norrbottenspets og finsk spets 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 9.4.2019 

Tilstede:  
 

Merete, Astrid, Solveig, Elisabeth, Gunn og Karen Elise 
Jon Wagtskjold og Marc Daverdin var med på deler av møtet i forhold til 
enkeltsaker. 

Forfall:  



Merete har sendt svar til dommereleven, og Christen har sendt et 
rasekompendium. Hun ser ikke for seg at hun får tid til å ta elevarbeid 
på Spesialen under Lundehunddagene i år. 

29.3 Flere eposter og bekymringsmeldinger fra medlemmer i klubben 
angående sak 10.3.19. Får nytt saksnummer 30.19 

29.4 Epost fra leder i Giardiagruppen angående sak 24.19. Får nytt 
saksnummer 31.19 

29.5 Epost fra Dagrunn Mæhlen angående innspill på eventuell 
revidering av årets utstillingshund. 

Styret takker for innspillet og venter på konkret avklaring fra 
utstillingskomiteen. Vi oppfordrer Dagrunn til å hjelpe komiteen med 
innspillene på grunn av sin kompetanse. 

29.6 Epost fra NKK angående Hundens dag 25 mai 2019 

Hundens dag er et arrangement hvor hundeklubben og hund skal være 
i fokus som en del av det organiserte hunde Norge. 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.  

Invitasjonen er videresendt til alle fylkeskontaktene slik at den enkelte 
arrangør kan bestille fra NKK. Vi oppfordrer fylkeskontaktene til å være 
med på arrangementet.  

29.7 Epost fra Anette Vabø Andersen 

Jeg ser at Kari Granaas Hansen er satt opp som dommer både på 
NKK Ålesund 04.05.2019 og på Lundehundspesialen 13.07.2019. 
 
Det er litt uheldig. En dommer som dømmer spesialutstillingen bør ikke 
dømme rasen så nært spesialutstillingen. Det er ikke sikkert Granaas 
Hansen er klar over at hun er satt til å dømme Lundehund på NKK 
Ålesund, de får som regel bare spørsmål om de vil dømme, ikke alltid 
de får vite hva med en gang. 
Tenkte det var greit å gjøre oppmerksom på dette så tidlig som mulig 
så det kan fikses. 

 

Svar fra Christen Lang på forespørsel fra styret: 

Kari Granås Hansen ble invitert av NLK for lenge siden til å dømme 
ved 
vår spesialutstilling i Mosjøen i år. Hun er også blitt invitert av 
NKK til å dømme ved NKKs utstilling i Ålesund i år uten at hun på det 
daværende tidspunkt var blitt tildelt raser. NKK har ikke oversikt 
over hvilke dommere som dømmer på de forskjellige raseklubbers 



spesialutstillinger. Det er dommerens ansvar selv å sjekke at de ikke 
dømmer samme rase innen samme området og med ett for kort 
tidsrom. 
Dommeren burde selv ha tatt dette opp med NKK når hun fikk 
raseoversikt over de raser hun skulle dømme i Ålesund. Dette er ikke 
blitt gjort og det er selvfølgelig beklagelig at denne situasjonen er 
oppstått, men da det er stor geografisk avstand mellom Mosjøen og 
Ålesund finner ikke NLK at vi vil be om et dommerbytte i dette 
tilfelle.  Det var en helt annen situasjon da det for 2 år siden 
skjedde det samme på NKKs utstilling på Ekeberg og NLKs 
spesialutstilling på Sandgrunn. 
 

29.8 Epost fra NKK 

Vedrørende dommerforslag til Norsk Kennel Klubs utstillinger 
Norsk Kennel Klub (NKK) arrangerer årlig 15 
internasjonale utstillinger rundt om i landet. Til NKKs 
internasjonale utstillinger inviteres erfarne dommere fra 
inn- og utland. Det er NKKs Utstillingskomite som har 
ansvaret for a finne fram til dommere som inviteres. 

Utstillingskomiteen har naturlig nok ikke oversikt over 
samtlige dommere rundt i verden for den enkelte rase. 
NKK ønsker derfor innspill fra raseklubbene på ønskede 
dommere til NKK-utstillingene i årene fremover. 

For dommere som ikke eller bare sjeldent har dømt i Norge, vil 
vi sette pris på en kort presentasjon av forslagene med 
opplysninger om dommerens egne raser og dommererfaring. 

Dommere til NKKs utstillinger inviteres flere år i forveien. 
For tiden inviteres dommere til våre utstillinger i 2020 til 
2022. Når det arbeides med dommerlister til disse store 
utstillingene er det mange hensyn å ta, og vi må både 
ha allround dommere og dommere som kan dømme 
flere eller mange raser til våre to-dagers utstillinger. 
Dette for at det skaI være praktisk og kostnadsmessig 
mulig å gjennomføre utstillingene. Det er derfor ønskelig 
om raseklubbene gir innspill til dommere som kan 
dømme flere raser.  

Styret jobber med å finne ut hvilke dommere som 
anbefales. Kontaktpersonene oppfordres også til å 
sende innspill til klubben.  

  

Sak 30 Reaksjoner på sak 10.3.19 «Finne ny person til å jobbe med 
poengene for «årets utstillingshund» 



Styret tar innspillene på alvor og har diskutert de grundig. Styret legger 
vekt på at dette ikke er et tillitsverv, men en konkret oppgave som 
vedkommende er forespurt å ta og sagt ja til. 

Styret gir vedkommende mulighet til å ivareta oppgaven.  

 

  

Sak 31 Reaksjoner på sak 24.19 «Veien videre for Giardiagruppen» 
 
Styret fikk en epost fra leder i giardiagruppe, Gerd Langenes, om at vi 
ikke kunne legge ned gruppen, fordi den var opprettet av årsmøte i 
2015 på Ål i Hallingdal. Og at de hadde enda mye igjen på informasjon 
siden. 
 
Da ingen av det nåværende styret satt i den perioden, så måtte vi 
undersøke litt med å gå tilbake på gamle årsmøter protokoller og 
styrereferater. 
 
I 2015 kom det kun inn en sak til Årsmøte og det var fra Torild Olsen 
og hadde ingen ting med giardia å gjøre. 
 
I styreprotokollen det året kan man lese at det ble informert av Gerd 
Langenes, om at ei giardiagruppe var under planlegging. 
 
I gamle styrereferater kan man lese at gruppen første gang ble omtalt 
på et styremøte i mai, hvor det står uttrykkelig at den skal diskuteres 
etter årsmøte på ÅL. 
Gruppen ble opprettet under sak 15, 2015/2016 ifølge et styrereferat, 
som ligger på hjemmesiden. 
Og under sak 60, 2015/2016 er mandatet godkjent. 
 
I tillegg så kan vi ikke finne noe informasjon ut til medlemmene, fra 
gruppen i medlemsbladet Lundehund-nytt de siste to årene. 
 
 Dermed fastholder styret at mandatet til gruppen er oppfylt og vil bli 
nedlagt fra 1.1.2020. Vi henstiller leder av gruppen til å bli en av 
kontaktpersonen for mage/tarm, dersom hun vil. Lille Wagtskjold og 
Rita Daverdin har takket nei, men vil være tilgjengelig for ASU. 
Vi takker for arbeidet som er nedlagt av alle tre i gruppen. Medlemmer 
med mye kunnskap om Giardia, oppfordres til å informere om 
sykdommen videre gjennom artikler i medlemsbladet og eventuelt 
andre medlemskanaler. 
 

  

Sak 32 Sak inn til Årsmøte, innen fristen 31.03.19 
 
Styret har gjennomgått forslag som er innkommet til årsmøtet og 
fremlegger disse til behandling der. 



Fr«  
Sak 33 Felles medlemsmøte i forbindelse med at RAS skal revideres i 

2020. 
 
Styret ønsker å finne tid og sted for ei felles samling med alle 
interesserte i et slikt arrangement i Trøndelags- eller 
Lillehammerdistriktet i april/ mai 2020. Hundetellingen skal da være 
avsluttet og resultat legges fram på dette møtet.   
Det foreslås å sette av kr. 50 000,- på budsjettet for 2020. Gunn 
sjekker litt rundt angående Lillehammer og Ingvild og Hanna ser etter 
noe i Trøndelag og sender linker med info til styret.  
 

  

Sak 34 Styret oppfordrer til å stille ut hunden sin på Lundehunddagene.  
 
Inntekter fra utstillingen er svært viktig for økonomien for klubben.  
Arrangementskomiteen legger ut oppfordring på Fb-siden for 
arrangementet. Sende inn oppfordringen også til neste nr. av LHN.  
Arrangementskomiteen oppfordres til å ta parkeringsavgift eller 
inngangspenger for de som ikke stiller hund på Lundehunddagene i år. 
Dette er veldig vanlig på andre hundeutstillinger. 
 

Sak 35 Kalenderen for 2020 
 
Vi er så heldige at de som laget kalenderen for 2019 også vil stille opp 
til neste års kalender. Berit Martinussen, Ragna Fossen og Trine 
Thoresen. Jon Wagtskjold blir også i år med på layout siden. Bilder kan 
sendes til kalender@lundehund.no 
 
Styret setter stor pris på det og ønsker lykke til med jobben.  
 

  

Sak 36 Forespørsel om bruk av databasen for hunderasen 

Tenterfieldterrier 

Marc Daverdin har fått forespørsel fra ei svensk dame om det lar seg 
gjøre å bruke vår database til denne rasen, ca 40 stk i utgangspunktet. 
 
Styret vil jobbe mer med denne saken i samarbeid med ASU og Marc 
Daverdin.  I første omgang ville være hyggelig å hjelpe en liten rase, 
men dette reiser noen prinsipielle spørsmål.  

• ASU er skeptiske til at det kan bli et samrøre med 
lundehundene i databasen og at det kan oppstå misforståelser.  

• Vil medlemmene våre skjønne at det ikke er en «ny» rase vi 
skal krysse inn, men at det er noen som leier plass? 

• Dersom utleie må vi ta oss betalt, et reelt bidrag til driften av vår 
server og innsatsen for kvalitetssikring av deres informasjon. 

• Hvis det skal tas inn en ny rase, må forsiden for den andre 
rasen se helt annerledes ut enn for lundehund. 

mailto:kalender@lundehund.no


 
Vi må tenke oss om å diskutere dette videre med Marc for å høre om 
det er «vanntette skott» mellom rasene i databasen. 
 

  

Sak 37 Eventuelt 

37.1 Søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet: 

Tilskudd til genressurstiltak – husdyr, planter og skogtrær – tilskudd til 
tiltaket: “Søknad om midler til DNA-testing av hunder i Norsk 
Lundehund Klubbs krysningsprosjekt “ 

NLK har fått tilskudd på kr. 60 000,- på søknaden. Takk til Claudia 
Melis og Ingvild Espelien, som har søkt på klubbens vegne. 

37.2.Drift av databasen: 

Marc Daverdin sier at serveren begynner å bli gammel og klubben må 
investere i ny snart. 

Det foreslås å sette av penger på budsjett for 2020 til innkjøp av ny 
server til bruk for databasen.  

  

 

Neste styremøte: 21.05.19 
Referent: Karen Elise Dahlmo 


