Referat fra styremøte den 23.2.2012 i Norsk Lundehund klubb på
skype kl 19-21
Til stede: Merete Evenseth, Olav Runde, Sigrun Rytter, Else Rita Langaune, Turid
Helfjord (ref.)
Forfall: Jan Opsanger, Irene Stølan

Gjennomgang av referatet fra møte 25.1.12 med utfyllende
opplysninger
Sigrun kunne endelig rapportere om positivt svar fra Royal Canin om sponsing av
utstillinga vår. Betingelsene for dette ligger på firmaets hjemmeside. Vi går inn for å
få til en avtale med dem.
Arbeidet med nye lover i henhold til mal fra NKK er påbegynt. Det vil bli satt opp som
sak ved det fysiske styremøtet i april.
Arbeidet med regnskapet går bra og økonomien ser grei ut. Kr 8000,- i støtte fra NKK
til dommerkonferansen er mottatt.
Olav har lagt hundene som var i det gamle arkivet fra søstrene Harbitz inn i
databasen.
Årets Hund konkurransen er avslutta og resultatet blir offentliggjort i neste LHN.

Sigrun har tatt kontakt med Espen Engh i NKK om tiltak for de nasjonale rasene, men
har ikke fått svar.
(1.mars: Vi har fått svar)
NKK hadde i siste del av 2011 en betydelig nedgang i antall registreringer totalt, og
nedgangen synes å fortsette i 2012.

Likeledes hadde vi noe færre deltakende hunder på våre utstillinger enn budsjettert.

Vi har måttet se an situasjonen før vi har sett oss i stand til å introdusere tiltak som
medfører ytterligere nedgang i våre inntekter.
Vi arbeider nå likevel med en modell hvor vi forsøker å ta hensyn til de innspill som
har kommet bl.a. fra Lundehund klubben og kommer snarlig tilbake til saken.

Sak 65/2011 Innkommet post
E-post fra Stein Erik Greter
Hei,
Som dere muligens husker hadde vi med til Frya i sommer en lundehund i bronse. Vi
har tenkt å stifte den som vandrepremie i anledning av 50-års jubileet. Da statuen
ikke er helt billig, har vi tenkt oss følgende kriterier:
1. Hunden må være norskregistrert
2. Minst en foreldredel må være født, innregistrert og bosatt utenfor Norge
3. Eieren må være norsk og bosatt i Norge
4. Eieren må være medlem av NLK
5. Utdelingen skjer på NLK’s årsutstilling
6. Den siste utdelingen skjer på 74-års treffet i 2036
7. Den personen som til 75-års jubileet lever og har flest napp i pokalen får den på
dette jubileet til odel og eie.
Det vil være fint hvis styret kan gi oss en beskjed i løpet av februar.
Mange hilsner
Stein og Baerbel
Vedtak: Styret takker for tilbudet om denne fine vandrepremien, men mener
statuttene er for uklare og vanskelige å følge. Dersom disse blir klarere og enklere, vil
man vurdere tilbudet på nytt. Turid og Merete setter opp et brev og informerer om
styrets vedtak.
Epost fra Mette Johansen i NKK
NKK ønsker å rette en forespørsel til sine medlemsklubber/–forbund og NKKregioner om forslag på egnede kandidater til å motta NKKs hedersbevisninger (dvs.
Sølv-/Gullmerke og/eller Oppdretterprisen).
I henhold til komiteens mandat er tidsfristen til å komme med sin innstilling til NKKs
Hovedstyre innen 15. august hvert år.
Vi ber derfor om at begrunnet forslag sendes inn til NKK på e-postadresse
adm@nkk.no senest innen 02.05.12. NKK vil videresende forslagene til Komiteen
for NKKs hedersbevisninger.

Vedtak: Saken utsettes til styremøte i april. Styremedlemmene kommer da med
forslag til kandidater.

Sak 66/2011 Brev til Royal Canin angående feile bilder av lundehund
på deres hjemmeside under rasepresentasjon.
Leder oppdaget tilfeldig noen bilder på hjemmesiden til Royal Canin under
rasepresentasjonen av Norsk lundehund. Bildene viste ikke en lundehund, og tok
dermed kontakt med Royal Canin.
Fikk til svar at eposten fra leder ble videresender deres webansvarlige. Bildene er
hentet fra den franske Royal Canin hjemmesiden, så de i Norge har ikke anledning til
å endre bildene selv, men webansvarlig i Norge kunne ihvertfall sende henvendelse
videre til rette vedkommende i Frankrike.
Leder ba om å bli holdt orientert om saken og tilbød seg at klubben kunne sende inn
mange flotte bilder av en lundehund, som er rasen verdig.
(1.mars: Leder har vært inne på siden til Royal Canin, og de har rettet opp fadesen.)

Sak 67/2011 En gammel logo med laurbærkrans rundt!
Under møtet ble det bekrefta at Gro Viken har slik logo. Vi har fått hjelp av Marc
Daverdin til å lage et forslag til årets jubileumslogo utfra styrets henvisning. Endelig
avgjørelse om hvordan den skal være tas før første nummer av Lundehund-nytt går i
trykken.

Sak 68/2011 Sendt epost til lundehund oppdretterne om å gi
tilbakemelding om opplysningene på hjemmesiden er korrekte?
Det er foreløpig kommet få reaksjoner på henvendelsen. Det er mulig at folk har
trodd at dersom de ikke melder tilbake så er det i orden. Det er uheldig at det står
oppdrettere som ikke er aktive nå på den samme lista som de aktive. Sigrun kom
med forslag om å lage ei liste over aktive oppdrettere og ei med de som tidligere har
vært aktive.
Vedtak: Merete sender en ny e-post der hun presiserer at dersom den ikke blir
besvart innen en gitt dato, vil oppdretteren bli strøket fra lista over aktive oppdrettere.

Sak 69/2011Få inn noe i Hundesport angående 50 års jubileet.
Det ble foreslått at Værøykomiteen skriver noe på sitt møte i Bodø 24.-25. februar.

Sak 70/2011 Tyske og Franske rasekompendiene klare for trykking
NLK retter en stor takk til Bärbel Greter for arbeidet hennes med oversettelsene.
Det skal trykkes opp flere norske rasekompendier.

Sak 71/2011 Heders pinsen
Sigrun har undersøkt med en lokal gullsmed som mente at det vil bli svært kostbart å
lage en i gull. Sjøl kunne han ikke ta på seg et slikt arbeid.
Else Rita tar kontakt med en pins produsent for å finne ut om det kan være en ide å
få til heders pinsen på denne måten.

Sak 72/2011 Forslag på «mal» beskrivelse om Lundehunden.
Flere ganger har vi oppdaget mangelfulle beskrivelser om Lundehund i bøker og
nettverk. Kunne det tenkes å lage en "mal" som fanger opp de vesentlige sider. Fakta
om hund. Utbredelse og antall. Kort historikk eventuelt andre ting.
Så sende det til alle som har lagt ut noe som er galt om lundehund, tekst- og
bokforfattere eller forlag for redigering til en senere utgivelse.
Legge malen ut på nettsiden og tilby andre som trenger denne info artikkelen uten
noen rettighets krav.
En start kunne være, å få alle som finner artikler om lundehund som trenger en
oppretting, om å sende den til en e-postadresse med tekst scannet og navn/adresse
på skribent og utgiver for å få rettet opp feilen.
For noen år siden ble det laget en folder/brosjyre om lundehund som ligger lett
tilgjengelig på hjemmesiden. Teksten der kan med hell brukes til å sende ut i denne
sammenhengen. Folderen er på flere språk.

