
 

 Gjennomgang av referatet fra 27.08.19 
 

• Leder Merete Evenseth og Ingvild Espelien samt Lille 
Wagtskjold fra ASU reiser til Nordisk møte i Stockholm 8-10 
november. 

• Saken fra Alexandra Garcia, angående” Jukking”. Vi avventer 
svar fra ASU etter at de skulle ta det opp med Ellen Skanke. Vi 
tar det opp med ASU på fysisk styremøte i Trondheim i oktober. 

• Fått innvilget støtte fra NKK, HD-sjekk av lundehunder – 
avlesningsgebyr blir dekket for 30 hunder.  

• Flere gaver er innkommet til forsknings prosjekt. Leder har 
offisielt takk på klubbens Facebook side, samt at de personene 
som har gitt 4000 kr og 12 000,- har fått personlig takk. 
 

 
Utsatte saker: 
 
Sak 50. Økonomien så langt i år. 
 
Kasserer hadde gjennomgang av regnskapet pr. 23. September. 
Styret setter pris på at vi har en sunn økonomi.  
 
 
Sak 51 Dommere til spesialutstillingen i Bømlo 2021 og 
Grensetreffet i 2022.  
 
Bømlo 10.07. og Grensetreffet Morokulien 30.07.  
Følgende dommere foreslås:  Anne Livø Buvik og 
Bjørge Christensen 
 
Karen Elise sender forespørsel til Anne Livø Buvik først.  
 
 
Sak 52.  
Bortfall av Norske raser på NKK –utstillinger.  
 
Status:   

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 24.9.2019 

Tilstede:  
 

Merete, Elisabeth, Solveig, Tor-Arne, Gunn og Karen Elise 

Forfall: Morten 



Vi har fått liten respons fra de andre norsk rase klubber angående 
meldingen vår på deres facebook grupper. Kun fra Norsk Buhund 
klubb. De vil også ta saken opp på et av deres styremøter. 
 
Vi har nå funnet tak i klubbenes epost adresser og sender kopi til dem 
av brevet som Leder sender inn til NKK. Der redegjør vi for vårt syn. 
Og vi protestere på at nkk fjerner denne konkurransen da det er få 
utstillinger hvor de norske rasene får profilert seg.  
 
NLK ønsker at NKK fortsatt skal ha premiering for alle rasene som 
stiller opp i konkurransen om Beste Norske rase. 
  
Sender en kopi til de andre norske rasene 
Epost sendes til NKK mandag 30.09.2019 
 
 

  

Sak 55 Innkommen post: 
 
55.1 Til styret i NLK (mottatt 20.09.19) 
 
Med et ønske om å gi en vandrepremie i forbindelse med den årlige 
Spesialen, oversender jeg til styrets behandling min tekst samt kriterier 
som ligger til grunn fra meg.  
Sender også ved et par eksempler som kan være aktuell som 
vandrepremie, men kommer tilbake til det ved kjøp og gravering når 
styret har behandlet denne saken.  
 
Hilsen Dagrunn Mæhlen, kennel Vollakloa 
  
Styret takker for initiativet og diskuterer videre på det fysiske møtet i 
Trondheim før vedtak gjøres.  
 
55.2 Polly B1 har fått valper (mottatt 21.09.19) fra ASU 
 
Tidlig torsdag morgen den 19. september fødte prosjekthunden 
Kimura’s Lundebu Lillemor B1 (NO31077/17(X1) til daglig Polly) et flott 
kull på 5 valper, hvorav 3 hannhund og 2 tisper. Far til valpene er 
lundehunden Viljar NO38781/14. Fødselen gikk raskt og uten 
komplikasjoner. Valpene hadde fødselsvekter mellom 185 og 220 
gram. Alt står bra til med mor og barn. Alle valpene har seks tær på 
samtlige labber og legger fint på seg. 
 
Styret gratulerer med et flott kull og ønsker lykke til videre.  
 
 
55.3 SMS fra Rita Daverdin (mottatt 12.09.19) 
 
Nå overføres kr 12 000,- til klubbens konto. Skal gå til forskning. 
 



Styret takker for en storslått gave og setter den av til ønsket formål.  
 
 
 
55.4 Epost fra NKK ang Momsplikt (mottatt 12.09.19) 
 
Viser til tilsendt mail av 22.08.2019 (videresendt til styret den 
22.08.19) om at NKK sentralt ville sende ut et spørreskjema i forhold til 
momsplikt eller ikke. 
Vedlagt finner dere spørreskjemaet, som skal fylles ut og returneres 
til adm@nkk.no innen 01.10.2019. 
 
Solveig, kasserer, sender inn utfylt skjema innen fristen.  
 
55.5 Epost fra NKK angående Raseparaden under Dogs4all 
 
Tradisjonen tro skal det også i år arrangeres raseparade på Dogs4all 
på Norges Varemesse 16.-17. november (kun lørdag og søndag). 
Alle medlemsklubber og forbund er velkomne til å delta. Dette er et 
populært innslag blant de besøkende til messen som er på jakt etter 
hund, og tilbakemeldingene er udelt positive. 
 
De klubbene som melder på må utarbeide en kortfattet presentasjon av 
sin(e) rase(r) beregnet til maksimalt 10 linjer (omlag 750 tegn i 11pkt. 
skriftstørrelse, inkludert mellomrom) pr. rase. Dette fordi raseparaden 
har begrenset tid til disposisjon og det blir i gjennomsnitt ca. 1 1/2 
minutt til disposisjon pr klubb. Klubber/raser som ikke sender inn tekst 
sammen med påmeldingen kan ikke delta i raseparaden. 
 
Frist for påmelding til paraden er 1. november, og påmeldingen og 
rasepresentasjonen sendes samlet til raseparade@nkk.no 
 

Geir Morten Jansberg har meldt på Norsk lundehund i raseparaden, 
sendt inn presentasjon og meldt på for å ha stand. 
 
 

  

Sak 56 Altinn og NKK klubbadministrasjon er oppdatert med  
 
Gjelder samordnet registreringsmelding for klubben til 
Brønnøysundregistret. 
 
Leder har oppdatert og sendt inn riktige opplysninger til begge.   
Merete tar kontakt med Astrid for å få oppdatert informasjon på 
hjemmesida. 
 

  

Sak 57 Fysisk styremøte i Trondheim sammen med ASU 
 
Leder foreslår å invitere valpeformidler, Alejandra Garcia til møtet. 

mailto:adm@nkk.no
mailto:raseparade@nkk.no


Styret stiller seg positivt til dette.  
 
Valpeformidler takker JA til å være med på møtet. 
 

  

Sak 58 Varer til Lundebua. 
 
Det er ønske om å fylle på med flere varer i Lundebua og vi ønsker 
forslag på aktuelle produkter.  
 
Et forslag kan være boken Alt for Norge-boka, siden vi har fått Pål 
Espolin Johnson til å holde foredrag på Værøy under 
Lundehunddagene i 2020. 
 
Merete har undersøkt hos forlaget som gir ut, og der kan vi få 20% 
rabatt ved å kjøpe minimum 30 bøker.  
 
Styret tar stilling til forslaget på neste styremøte. 
 

  

Sak 59 Eventuelt 
 
Roar Torsteinsen fyller 85 år 1. Oktober. Leder sender en blomst til 
han som æresmedlem fra styret og ASU 
 

  

 

Neste styremøte: Fysisk møte 11-13 oktober 
Referent: Karen Elise Dahlmo. 


