REFERAT STYREMØTE

Dato:

15.12.2020

Tilstede: Merete, Elisabeth, Tor-Arne, Solveig, Gunn, Morten og Karen Elise
Forfall:

Ingen

Gjennomgang av referatet fra 10.11.20
Oppfølging av saker fra forrige møte:
Sak 74 Dommerelevstatus for Linda Kjeksrud, 3170 Sem
Epost mottatt fra henne 1.12.20
Hei Merete,
Og tusen takk for hyggelig mail!
Beklager at jeg har vært litt sen med å svare.
Jeg fikk en veldig hyggelig hilsen sammen med rasekompendiet fra
Christen.
På mine 12 år som dommer nå er dette første gang jeg opplever en
slik personlig hilsen, og det var veldig motiverende.
Jeg gleder meg virkelig til å ta fatt på deres rase og vil svært gjerne få
mulighet for å gå elev på spesialutstillingen deres i juli om mulig.
Det er allerede notert i kalenderen.
Du må hilse Christen så mye og si at jeg setter stor pris på tilbudet
hans og mer enn gjerne vil komme i kontakt med han i forhold til
lundehund og veien videre til autorisasjon på rasen. Lundehund har
virkelig vært en rase jeg har sett frem til å få starte med, så nå blir det
studie av rasekompendiet (som var fantastisk bra) i julen her for min
del
Leder videresendte denne hyggelige epost adressen til dommer Anne
Live Buvik, som skal dømme Spesialen på Bømlo og fikk følgende svar
2.12.20
«Hei
Jeg har gjerne elev. Vi får se om det passer for henne. Gleder meg til å
dømme på vakre Bømlo!»
Styret setter pris på slike tilbakemeldinger.

Sak 77 Ølglassene fra Magnor,
som vi hadde bestilt i første omgang fra Magnor er gått ut av
produksjon. Vi har fått et alternativ nå, som er lagt ut på Hjemmesiden,
men dette skal også gå ut av sortimentet til Magnor.
Vi får finne nye alternativ for et nytt produkt senere.
Sak 78
Norske Hunderaser- markedsføring og informasjon om de 7 norske
hunderasene.

Leder er kontaktet av en av de som skal lage info-film for NKK om de
Norske rasene.. Det er ønskelig å filme noen som kan noe av historien
og bakgrunnen for lundehunden, oppdrettere, noen valper og hund
som brukes som familiehund.
Leder får beskjed fra film teamet når de er klar og Corona situasjonen
er mer avklart
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Mistillit til leder, epost mottatt fra medlem 24.11.20
Saken gjelder Årets Utstillingshund 2019.
Styret, minus leder, har hatt to skypemøter, 8.12 og 9.12 og diskutert
saken. De er enstemmig kommet frem til svar, som er sendt til
medlem, samt komite for Årets Utstillingshund ved Anette Vabø og
Ellen Utsi.
Angående sak til styret fra medlem mottatt 24.11.2020.
Saken er grundig behandlet internt, og til orientering er det et samlet
styre, minus leder, som står bak den konklusjonen i saken.
Styret konkluderte med at leder ikke har gjort formelle feil, og motivene
som er tillagt henne finner styret ubegrunnet.
Brevet er sendt 10.12.20
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Innkommet post, til Info
83.1 NKKs Representantskapsmøte 2020 utsettes til 2021, mottatt
19.11.20
NKKs Hovedstyre beklager å måtte meddele at vi, på bakgrunn av
smitteøkning og stadige skjerpelser av smitteverntiltak, ser oss nødt til
å utsette NKKs Representantskapsmøte 2020 til 2021.
Vi anerkjenner at hele organisasjonen har behov for å komme sammen
etter en vanskelig tid. Vi anser dessverre ikke at dette kan
gjennomføres på en forsvarlig og god måte slik situasjonen er nå.

83.2 Epost fra Hanna Gautun i ASU, mottatt 19.11.20
Jeg har snakket med Elise Wandrås hos Landbruksdirektoratet.
Vi kan sende en søknad om utsatt frist for å bruke opp pengene og
rapportere for prosjektet med begrunnelse i koronaepidemien.
Sannsynligheten for at vi får den innvilget er stor.
Søknaden kan sendes direkte til dem pr epost, med henne på kopi.
Samtidig kan vi legge inn ønske om en delutbetaling for de kostnadene
vi har hatt.
Jeg tror ikke dette trenger å bli så veldig krevende. Jeg kan sette opp
et utkast og sirkulere det med Claudia og Ingvild. Kontakter Solveig
ang dokumentasjon på de kostnadene vi skal søke om å få refundert
denne gangen.
Status: Søknaden sendt 24.11.20
På vegne av Norsk Lundehund Klubb oversender jeg en søknad (se
vedlegg) om å få utvide fristen for gjennomføring og rapportering for
vår tildeling fra 01.01.2021 til 01.10.2021.
Vi ber samtidig om å få overført en delutbetaling på 30.000 NOK for
kostnader påløpt så langt.
Vi har nå pr. 15.12.20 fått tilsagn om delutbetaling.
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Epost fra DUK, mottatt 12.11.20
Jari Partanen, 7290 Støren, er innvilget status som allround-kandidat,
og er dermed gitt elevstatus på alle raser.
Vi ber om at deres klubb/forbund støtter kandidaten på beste måte. Det
kan gjøres ved å bidra med eventuelle rasekompendier, innbydelser til
dommerkonferanser, informasjon om spesielle forhold ved rasen(e),
samt anbefale dommere han bør gå elev/aspirant for. Vi takker for
samarbeidet, behovet for nye allroundere i Norge er stort.
Leder har sendt melding tilbake og ønsker han velkommen, Christen
Lang har også sendt rasekompendium.

Sak 85

Lageret på Lundehundbøker minker
Leder har fått epost fra Geir Morten Jansberg, som oppbevarer lageret
på bøker for klubben. Han har nå 385 bøker igjen. Lundebua har ca 20
igjen. Vi selger +/- 100 bøker i året.
Leder har tatt kontakt med Ingvild Espelien som var redaktør for boka
angående en framtidig revisjon. Dette stiller Ingvild seg positiv til.

Midler til revisjon av Lundehundboka må settes inn på budsjettplan når
vi har mulighet for det.
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Reaksjoner på Sak 65. Revidering av Årets utstillingshund 2020
angående BIS poeng, vedtatt av styret 15.09.20
Vi har fått reaksjoner på vedtaket fra to medlemmer og komiteen for
Årets Utstillingshund ved Ellen Utsi og Anette Vabø.
Denne problemstillingen går tilbake til året 2016 da daværende
utstillingskomite, Dagrunn Mæhlen og Unni Hofstad sendte inn
følgende til styret i sin revidering i 2017.
:
Sitat: «Slik det er i dag så er det Tromsø som har sin praksis der BIR
valp på valpeshow i konkurranse kan bli direkte plassert i BIS
valpefinalen, og blir ikke rangert i en gruppefinale.
Dette vil gi mange ekstra poeng. Dette gjaldt for en valp i 2016, men
fikk ingen betydning for de tre beste plasseringer i Årets Utstillingsvalp
2016. Derfor gjorde vi i komiteen ingenting med det da.
Dette kan bli et problem i framtida i forhold til poengberegning og
rettferdighet» Sitat slutt.
I 2017 og 2018 var det ingen problem angående dette. Ingen
arrangører disse to årene hoppet over gruppefinalene og gikk rett på
BIS finalen.
I 2019 og 2020 skjedde det igjen.
10 februar 2020 sendte leder følgende epost til komiteen for Årets
Utstillingshund ved Ellen Utsi og Anette Vabø, etter en diskusjon om
2019 hunden, som fikk BIS poeng uten å ha vært innom gruppefinalen
først. Og denne gangen hadde det betydning i toppen.
Sitat: «…. så ber jeg dere i poengkomiteen diskutere om vi skal
fortsatt ha det slik at en som får BIS poeng uten å være innom
gruppen, skal få disse poengene slik regelverket er i dag? Når det for
andre er vanskelig nok å bli plassert i gruppen først!» Sitat slutt
Styret fikk aldri noe konkret tilbakemelding på problematikken fra
komiteen for Årets Utstillingshund og i mellomtiden fikk en hund til BIS
poeng uten gruppefinale, altså i 2020.
Koronaen kom i mars og styret hadde mer enn nok med andre saker
om vi var nødt å avlyse to store arrangementer. Alt av utstillinger fikk
en brå stopp og begynte ikke på igjen før juli 2020.
I september 2020 hadde 1/3 av alle utstillinger i Norge blitt gjennomført
og de fleste hadde avlyst alle gruppefinaler. Styret hadde en diskusjon
om vi skulle avlyse årets Utstillingskonkurranse 2020 pga av dette,

men vi valgte å la den gå, men gå ned på antall maks utstillinger fra 5
til 3 i håp om å få med flere. I tillegg vedtok vi å la de som hadde fått
BIS poeng uten å ha vært inne i gruppefinalene først, få poengene for
gruppeplassering istedenfor Best in show plassering. Dette ble vedtatt i
september med tilbakevirkende kraft.
Styret mener vi har godt belegg for denne avgjørelsen. Og vi har
faktisk latt de to, som har fått BIS poeng telle som BIG poeng i et år,
som de fleste finalene ble avlyst. Alternativet var å avlyse årets
utstillingshund og da har dette vedtaket blitt gjeldene fra 2021. Nå kan
de faktisk få benytte seg av poengene i 2020
Styret er valgt av årsmøte for å drive klubben mellom to Årsmøter og
har siste ord i saker, som vi mener vi bør behandle i daværende år.
Dette er en slik sak og at noen ikke er fornøyd med vedtaket, er helt
greit. Vi må av og til ta upopulære avgjørelser.
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Veien videre for X-prosjektet Epost mottatt 27.10.20, som styret
hadde oversett i behandlingen av sak 79 i oktober 2020.
Antall første generasjons krysningskull
Ved begynnelsen av krysningsprosjektet hadde vi mye kontakt med
NordGen. Det var særlig Peer Berg som ga oss råd angående tilførsel
av nytt genmateriale gjennom krysninger. Han anbefalte at vi
benyttet minimum tre hunder fra tre innkrysningsraser. Fra
prosjektet begynte og fram til nå, har vi hatt som innledende mål å
benytte to hunder fra hver innkrysningsrase. Dette er nå
gjennomført med tanke på to av rasene; Norsk Buhund og Islandsk
fårehund. For Norrbottenspets har det vært flere utfordringer, og vi har
til nå ikke fått noen valper. Det var en bra første målsetting å
gjennomføre de 6 kullene, og på den måten hadde vi et realistisk mål
for prosjektets første fase. Tre av innkrysningskullene har vært på kun
to valper. Dette gir lite å ta med seg i videre avl med tanke på å utvide
den genetiske variasjonen. Vår målsetting nå er derfor å finne en
hund til av hver rase, slik at vi følger rådet fra NordGen.
De tre hundene av hver rase – blir 9 nye foundere genetisk sett, og de
vil bidra til en økning i den genetiske variasjonen for Norsk Lundehund
som vil være positiv for rasen. Peer Berg foretok en EVA analyse (en
populasjonsgenetisk statistisk analyse, basert på lundehund
databasen) i begynnelsen av arbeidet med krysningsprosjektet, og
konkluderte den gangen med at rasen hadde svært få foundere – det
vil si at opprinnelsen til dagens lundehund er kun få individ, muligens
bare to. Ved å krysse inn andre raser, får vi nye individ inn som bidrar
til den genetiske variasjonen.

Styret støtter ASU og går inn for å fortsette prosjektet som foreslått
ovenfor.
Sak 88

Kalenderen 2021 er i salg fra Lundebua.
Det er pr. d.d., 25. kalendere igjen. Da er det også sendt ut 5
kalendere til pengegivere i år, som takk for donasjonen.
Styret takker Trine Thoresen, Berit Martinussen, Ragna Fossen og Jon
Wagtskjold for en stor innsats med arbeidet med kalenderen.

Sak 89

Styremøtedager 2021
Styremøtene blir: 19 januar, 16 februar, teams møte med ASU 11
mars? 30 mars, 20 april, 25 mai, 22 juni, årsmøte 9 juli.
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Informasjon om eksteriørdommerkurs 2021-2022. Utlysningen blir
også delt på vår nettside. Epost fra DUK mottatt 27.11.20
Norsk Kennel Klub vil arrangere kurs for kommende eksteriørdommere
i løpet av 2021-2022. Kurshelgene vil være 4. – 5. desember 2021 og
26. – 27. februar 2022 på Østlandet.
Da NKKs dommerutdanningskomité (DUK) ser et stort behov for
dommere i flere landsdeler, spesielt Vestlandet og Nord-Norge, er det
også under vurdering å arrangere regionale kurs, helt eller delvis, i
disse landsdelene, om det melder seg et tilstrekkelig antall kvalifiserte
kandidater.
Noen av forelesningene vil trolig også arrangeres digitalt. Krav til
kandidatene:
• Mellom 18 og 50 år
• Autorisert ringsekretær, eller i prosess med å utdanne seg (må
fullføre)
• Gjennomført NKKs kynologikurs – kursbevis sendes til duk@nkk.no,
kurs kan eventuelt fullføres etter søknadsfristen, men før start på
dommerkurset
• Lang erfaring med hund og utstilling – helst med erfaring fra avl og
oppdrett, men annen kunnskap kan godskrives
• Støtte fra egen raseklubb
• Personlig egnethet
Søknadsskjema dommerkurs DUK vurderer søknadene, og de som
ansees å fylle kravene, innkalles til intervju. Intervjuene skjer enten
sentralt på Østlandet, eller i kandidatenes egen landsdel om det er et
representativt antall søkere. Deretter avgjør DUK hvem som får tilbud
om plass på eksteriørdommerkurset.

Søknadsfrist: 1. mai 2021
Informasjonen er sendt ut til fylkeskontaktene.
Styret foreslo på årsmøtet i 2018 å avsette en gitt sum til et fond for
medlemmer som kan tenke seg å ta denne utdanningen. Dette ble
avslått.
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Resultatregnskap til og med 30.11.20
Foreløpig regnskap lagt fram.
Økonomien er god. Det har vært færre utgifter og større inntekter i
2020. To store arrangement er avlyst på grunn av pandemien som har
rammet landet.

Sak 92

Økning av valpepriser
Styret tok en diskusjon på dette med å øke prisen, som er sendt inn til
ASU før møtet deres den 16 desember..
Vi har ikke sprangavgift! Bør det vurderes å kutte ut tilbakebetaling for
kryptochide? Det bør kanskje også vurderes å øke prisen for betaling
til hannhundeier?
Når det gjelder valpepris, har holdningen vært å holde den på et
moderat nivå, slik at lundehunden skal være tilgjengelig for folk flest.
Og slik bør det fortsatt være.
Saken sendes videre til ASU for å få konkrete innspill med forslag. De
hadde møte 16.12 og kom med følgende forslag:
Valpepris, godtgjørelse hannhundeiere og kompensasjon for
krypte hanner
Styret har bedt oss vurdere anbefalingen for valpepris, godtgjørelse til
hannhundeiere pr valp og kompensasjon for krypte hanner.
Det er to år siden forrige revisjon av disse prisene, og mye har hendt
siden den gangen. Generelt sett har prisene for ulike raser valper økt.
Eksempelvis koster
En samojed valp fra 16.000 kr – 18.000 kr
En Bernersennen valp 18.000 kr
ASU ser ikke noen grunn til å gjennomføre en ny høring nå siden det
ble gjort en grundig høring i 2019.
ASU foreslår at:

Valpeprisen økes til 18.000 kr
Det har gått to år siden prisen ble satt opp sist, og da ønsket ca 1/3 av
de som svarte en høyere sats enn den som ble vedtatt. Vi har en lang
venteliste, korona har gjort valpesalg mer krevende og
veterinærutgiftene har steget pga smitteverntiltak.
Betalingen til hannhundeier økes til 2.500 kr pr valp
Under høringen i 2019 mente et klart flertall at betalingen til
hannhundeier bør økes i takt med valpeprisen. Dette er viktig for å
oppmuntre hannhundeiere til å gjøre sitt for at hunden kommer i avl.
Kompensasjon for kryptorkisme tas bort.
NKK har nå fjernet dette fra sin kjøpsavtale. Det samme har SKK gjort i
Sverige. Vi selger ikke lundehunder med avlsgaranti, og det er ikke
noen faglig dokumentasjon for at det er økt helsefare forbundet med
testikkelen som eventuelt blir liggende i buken.
Vedtak av styret pr epost 17 og 18 desember 2020:
Styret støtter ASU sine forslag og går inn for følgende anbefalinger fra
1.1.2021
•
•
•
•
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Anbefaler ikke sprangpenger
Anbefaler å øke valpeprisen til 18 000,Anbefaler at Hannhundeier får 2500,- pr levende valp når
valpene er solgt eller senest ved 12 ukers alder. Dette
uavhengig om oppdretteren beholder selv en valp.
Anbefaler Ingen kompensasjon for kryptorkisme

Eventuelt
• Til info,
Leder har vært og fått en stor «banner» fra en Sportsbutikk i
Tromsø. Motivet er fra Værøy med bilde av Mostad, som
kleskjeden Norrøna har reklamert for. Den har prydet et stort
utstillingsvindu i hele 2020 og nå har klubben fått den. Tenkt
brukt på messer etc. Den er laget i et slags stoff.
•

Leder har fått meldinger på klubbens Facebook Messenger fra
fortvilte eiere, der hunden deres ikke er registrert enda hos
NKK. Har bedt de ta kontakt med ASU, da Lille Wagtskjold
hadde en artikkel om akkurat dette problemet i LHN nr 4.2020.
Der skriver hun at pr dags dato, gjelder dette 12 lundehunder.
Klubben jobber med saken for å få løst dette for de nye
valpeeierne.

•

Leder ønsket takk for i år og alle ønsket hverandre God Jul.

Neste styremøte: 19 januar 2021, kl. 1900-2100
Referent: Karen Elise

