REFERAT FRA FYSISK STYREMØTE 21.10.2012 I SELBU
Tidsrom: kl. 11.00 – 14.30
Til stede: Rita Hartvigsen Daverdin, Sigrun Rytter, Tove Strandmoe, Turid Helfjord (ref.), Hanna
Gautun til sakene 27 og 28 2012/2013
Forhindra: Jan Opsanger, Irene Stølan, Mari Østgård
Sak 20 2012/2013 Godkjenning av referat fra siste møte
Referatet ble godkjent uten anmerkninger.
Sak 21 2012/2013 Referatsaker
Nye lover som ble vedtatt på årsmøtet er sendt inn til NKK i en form NKK kan håndtere godt innen
fristen.
Generell tillatelse til å ta med lundehund på utstillinger blir sendt ut den 22.10.
Øvrige referatsaker ble utsatt til neste møte.
Sak 22 2012/2013 Deltakere på avlsrådskurs
NKK skal holde kurs for styre- og avlsrådsmedlemmer lørdag 26. januar – søndag 27. januar. Rita,
Tove og Turid skal delta.
Sak 23 2012/2013 Bruk av klubbens logo
Klubbens logo skal kun brukes etter styrevedtak. Dersom styret gir tillatelse til kommersiell bruk skal
klubben ha royalty.
Sak 24 2012/2013 Dato for Grensetreff 2014
Grensetreff og spesialutstilling på Morokulien 2014 blir 19.-20. juli. Hvem som skal være dommer vil
bli tatt opp neste styremøte.
Sak 25 2012/2013 Innkjøp til Lundebua
Gunn Tove Ormset har laget noen småartikler med klubblogo. Klubben kjøper inn 50 nøkkelringer for
kr 50 pr stk og 50 nummerholdere dersom prisen for disse ikke blir for høy. Rita tar kontakt med
Gunn Tove for å få klarlagt dette.
Sak 26 2012/2013 Klubbens økonomiske situasjon
Sigrun orienterte om klubbens økonomiske situasjon etter Værøy Treffet. Nå er regningene fra
sommerens treff og utstilling i all hovedsak kommet inn og betalt. Det ser ut til at treffet vil gå med
ca kr 50.000,- i overskudd. Utstillinga går omtrent i balanse, noe vi er tilfreds med, tatt i betraktning
store utgifter i forbindelse med reise og overnatting for dommerne. Sånn blir det bare når utstillinga
legges til Værøy og dommerne må ha ekstra overnatting og kostbar reise. Det var budsjettert med
salg av boka i 2012 med kr 65.000,- og til nå ser det ut til at målet kan innfris. Alt i alt har klubben en
solid økonomi som gjør oss i stand til å ta de økonomiske utfordringene vi vil få i forbindelse med
videre arbeid for rasen.

Sak 27 2012/2013 Rasespesifikk avlsstrategi for norsk lundehund (RAS)
NKK har sendt ut til alle raseklubber informasjon om og mal for RAS. Frist for innlevering er satt til 1.
januar 2014. Ingvild Espelien har vært med på dette arbeidet for lundehund og samojed i Sverige og
har dermed erfaring som vil komme til nytte i vårt arbeid.
Vedtak: Avlsrådet i samarbeid med styret skal komme frem til en konkret fremdriftsplan for arbeidet
med RAS så snart som mulig. Ei gruppe bestående av avlsrådet og en fra styret skal ha ansvaret for
utarbeidelsen av RAS. Turid skal delta fra styret.
Sak 28 2012/2013 Orientering fra avlsrådet
Hanna orienterte om de større sakene avlsrådet arbeider med for tiden:
- Albuminprosjekt med midler fra Smiths stiftelse. Hva er egentlig normalnivå for
lundehunder? Det tas sikte på å samle inn data også fra en annen rase til sammenligning.
- Det skal søkes forskningsmidler for å fortsette prosjektet Claudia Melis arbeider med nå,
nemlig å kartlegge genomet til lundehund.
- Man tar sikte på å få til et seminar for hundeveterinærer i Norge.
- Man må få til et møte med Norges Veterinærhøgskole for å reetablere samarbeidet.
- Det planlegges å lage en liste over veterinærer som har erfaring med behandling av IL.
Avlsrådet skal ha møte 27. november i Bergen.
Det arbeides hele tiden med databasen og det er kommet inn forslag på bruksanvisning for nye
brukere.
Sak 29 2012/2013 Hundetellingen
Det skal settes inn et krafttak for å få ferdigstilt hundetellingen 2012. Tallene som kommer fram vil
være vesentlig når RAS skal utformes. De som har brukt egen telefon til dette arbeidet kan få
refundert kr 200,- ved å sende inn utgiftskjema til Sigrun.
Sak 30 2012/2013 Administrasjonsrettigheter i DogWeb
Klubben har 3 administrasjonsrettigheter i DogWeb med tilgang til eieropplysninger. Inntil videre er
disse fordelt slik: Merete Evenseth (medlemsregistret), Liv Skjervik (valpeformidler) og Olav Runde
(innlegging i databasen).
Sak 31 2012/2013 Neste styremøte
Dato for neste styremøte ble ikke fastsatt. Rita sender ut forslag til dato.

