Referat fra fysisk styremøte i Trondheim 27-28 april 2012
Til stedet: Merete Evenseth, Sigrun Rytter, Jan Opsanger og Irene Stølan. Sistnevnte
kunne ikke være med på lørdagens møte.
Forfall: Turid Helfjord, Olav Runde og Else-Rita Languane
Gjennomgang av referatet fra møte 27.3.12
Sak 1/2012 Innkommet post
Søknad fra Værøykomiteen om at styret i NLK sender en kraftfull søknad til «Han»
som styrer med været til sommeren. Søknaden må inneholde masse sol og varme,
skyfri himmel og ingen vind eller nedbør fra 25.29.juli 2012.
Søknaden godkjennes og sendes videre…..
Kort fra dommer Wilma Roem i Nederland som takk for at leder sendte henne et
Rasekompendie på engelsk. Hun sier vi gjorde henne veldig lykkelig med å sende
henne dette fantastiske kompendiet. Hun ønsker videre å få sett noen lundehunder
når hun kommer til Norge for å dømme og skriver videre:
The show will take place at "Harestua skole", About 45 minutes’ drive from Oslo on
18 August. I am planning to travel to Norway on the 17 August by plane. I will stay in
Norway until 25 August.
I have not yet decided where in Norway I will spend the rest of my stay. It would be
great if it is possible to visit some Norsk Lundehund kennel or event.
With kind regards,
Wilma.
Leder holder kontakt med henne og videresender eposten hennes til medlemmer i
Østlandsregionen når vi vet hvor hun vil være i dette tidspunktet. Vi må vel klare å
finne noen lundehunder til henne. Hun virket veldig interessert.
Sak 2/2012 Annonsering av valper på hjemmesiden fra «ikke medlemmer»
Valpeformidler får av og til spørsmål, spesielt fra utlandet, om å få lov til å publisere
sine valper til salgs på vår hjemmeside. Dette gjelder også de som ikke er
medlemmer. Kan det være en ide å tillate dette mot en avgift? For medlemmer av
klubben er det selvfølgelig gratis, samt at alle medlemmer for lagt ut sine valper til
salgs på finn.no under logoen til klubben.
Vedtak: Styret har bestemt seg for å tilby «ikke medlemmer» å annonsere sine
valper på hjemmesiden www.lundehund.no for kr 300,- Da får de samtidig legge ut
valpene på www.finn.no Betalingen skal skje via paypal kontoen til klubben og
annonsene blir lagt ut så snart beløpet er betalt.

Sak 3/2012 refusjon av 3 kalendere, sendt til USA
Ved en misforståelse ble 3 jubileumskalendere sendt med et medlem av NLK da hun
reiste til USA i stedet for å sende det direkte til kjøper, for at vedkommende skulle
spare portoen. Kalenderne ble liggende hos en annen person i USA, som glemte å
sende dem videre, og enda i slutten av mars hadde ikke kjøperen fått
jubileumskalenderen. Det er store gebyrer å tilbakeføre penger til utlandet og paypal
kontoen er oppgjort for denne gangen.
Styret foreslår at kjøper av kalender får tilbud om å få 3 eksemplarer av det
engelske rasekompendiet, som kompensasjon.
Sak 4/2012 Valgkomiteen er ferdig med sitt arbeid
Valgkomiteen har jobbet veldig godt og effektivt og har fullført oppgaven sin. Ingen
forslag på kandidater kom innen fristen, men valgkomiteen har klart å finne
kandidater til årets valg.
Forhåndstemmeseddel blir sendt ut til Lundehund-nytt nr 2-2012 og styret håper at
medlemmene bruker stemmeretten sin og stemmer for de som ikke skal på Årsmøte
på Værøy.
Sak 5/2012 Database workshop
Forslag fra Ingvild Espelien om å lage en workshop der vi setter oss sammen og
legger inn og retter opp data på de gamle hundene i begge databasene, Pawpeds og
lundehund databasen til Marc. Jeg tror at dersom vi tar en dag eller to på dette, klarer
vi å rekonstruere tilnærmet 100 % lundehundenes avstamning helt tilbake til 1938.
Dette vil vi ha god bruk for, blant annet for å kunne svare på konkrete spørsmål om
helsa til de tidlige lundehundene, og ikke minst, hvem er egentlig stammor til alle
nålevende hunder? Er det rett å si at det er Eir, som vi alltid sier, eller burde vi heller
si Lady?
Deltagelsen på workshopen bør begrenses til de som kan bidra direkte, eller som kan
ta på seg å arbeide med databasene framover. Jeg ser for meg Olav, Marc, Anneli,
meg selv, samt 3-4 til som styret foreslår i løpet av møtet i april. Vi må ikke være flere
enn at alle kan jobbe samtidig, dette vil ikke være en arena for opplæring på
databasene.
Styret utsetter å danne denne komiteen til høsten 2012 og etter bok lanseringen
og støtter forslaget til Ingvild. Dette er noe som må jobbes videre med, og det nye
styret får i oppgave å finne hvem de vil ha til denne komiteen.
Sak 6/2012 Årsmeldingen 2011
Årsmeldingen gjennomgått og så snart leder har fått inn de siste referatene fra
undergruppene blir den sendt til Lundehund-nytt og hjemmesiden. Og med
oppfordring til medlemmene om å ta medlemsbladet nr 2-2012 med til Årsmøte.
Årsmeldingen blir nemlig ikke kopiert opp til Årsmøte.

Sak 7/2012 Regnskap 2011
Regnskapet gjennomgått med noen budsjett overskridelser på enkelte poster,
men i sin helhet ser det meget bra ut. Oversikt over regnskapet blir også sendt til
Lundehund-nytt som vedlegg til årsmeldingen, slik at medlemmene kan se hvordan
det står til i klubben. Permen blir også snart sendt til revisor for gjennomsyn.
Sak 8/2012 Budsjett 2012
I jubileumsåret satser vi på å bruke en del penger, som vil vise seg i budsjettet. Vi
oppgraderer Lundebua, vi gir ut bok om Lundehunden, vi ønsker å lage profilerings
rollup og vi feirer vårt 50 års jubileum på Værøy.
Sak 9/2012 Møte med Avlsrådet
Her ønsker styret å bli informert om hva som skjer i Avlsrådet for tiden og eventuelle
planer fremover.
Se årsmelding fra Avlsrådet i Årsmeldingen. Prosjektet fra Dyrlege Smidt stiftelse
vil starte opp i igjen fra høsten.
Sak 10/2012 Lage en opplysningsperm for nye oppdrettere.
Dette er noen vi før har snakket om, men ikke fått gjort noe mer med. Får noen
ganger tilbakemeldinger fra ferske oppdrettere om at dette kunne vært godt å hatt for
hånden. Hvordan forhåndsmelder man et kull, hvordan registreres stamtavlen, hva
skal chipmerkingen inneholde, hva bør stå i kjøpekontrakten, hva tar man med i
kontrakten angående IL, etc. etc.
Her er en av sakene som Avlsrådet skal prioritere fra høsten. Meningen er å lage et
dokument som nye ferske oppdrettere kan lettvint skrive ut fra hjemmesiden.
Sak 11/2012 Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel klubs medlemsklubber
Se tidligere sak 58/2011 innkommet post den 25.1.2012. Utsatt til fysisk styremøte.
NKKs representantskapsmøte 2011 vedtok ny obligatorisk lovmal for Norsk Kennel
Klubs medlemsklubber og forbund.
NKKs medlemsklubber skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i
NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder
uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i medlemsklubbenes eget lovverk.
Dette medfører at alle klubber må tilpasse klubbens lover i henhold til den nye
obligatoriske lovmalen og implementeres den i helhet i henhold til vedtatte
implementeringsplan.
Representantskapet vedtok også følgende implementeringsplan:
• Klubbenes frist for å implementere lovmalen er 31.12.2012. HS kan
dispensere i særlige tilfeller.
• NKK godkjenner lovene fortløpende, senest 31.12.2013.
• Klubbenes nye lover gjelder fra de er vedtatt, selv om NKK godkjenner de
senere.

• I følge NKK lover § 2-1. 3 avsnitt gjelder lovmalen uavhengig av om
bestemmelsene er tatt inn i klubbens eget lovverk. Dette gjelder fra
31.12.2012.
Dette medfører at styret i NLK må legge fram et nytt lovforslag som
implementerer NKKs lovmal på årsmøtet i 2012.
Sak 12/2012 Forslag på personer til NKKs hedersbevisninger (dvs Sølv/Gullmerke og /eller Oppdretterprisen)
Utsatt sak 65/2011 under innkommet post den 23.2.2012.
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.
Styret har aldri før fått mulighet til å komme med slike forslag, og ingen i styret
hadde heller ikke hørt om disse hedersutmerkelsene før. På bakgrunn av dette har vi
innstilt noen oppdrettere som vi mener oppfyller kravene til Oppdretterprisen 2012,
samt to personer som styret mener oppfyller kravene til NKKs Sølv- og Gullmerke.
Navnene er B-sak og vil ikke bli offentliggjort her, men forslagene er sendt innen
fristen. Så får vi se i slutten av 2012 om noen av våre forslag er tatt til etterretning.
Prisene skal utdeles i høytidelige former, gjerne i forbindelse med arrangement eller
finaleringen ved NKKs siste utstilling for året, RS møte, Dogs4all eller andre
arrangementer som er naturlig for vedkommendes aktivitetsområdet.
Kennel Enerhaugen ved Christen Lang fikk Oppdretterprisen i 2001 og Sofie
Schønheider fikk Sølvmerket i 1998.
Sak 13/2012 Heder diplom i stedet for Heder pins.
Da prisen på Heder pins (se sak 71/2011, den 23.2.2012) ble så dyr gikk styret bort
fra denne gamle ideen, og velger heller å lage et spesielt diplom som hederstegn. Vi
ser på noen forslag.
Styret bestemte seg for et forslag og to kandidater som vil bli offentlig gjort under
Årsmøte på Værøy. Navnene er B-sak.
Sak 14/2012 Oppløsning av Avdeling Rogaland.
Styret fikk følgende epost fra leder i Rogaland:
Det ble i møte 24.4.2012 enstemmig vedtatt og legge ned avd. Rogaland. Dette
begrunnes med problemer med å få folk til styreverv (vi er få personer som bor
forholdsvis spredt). Vi vil fortsette med våre tirsdagstreff/turer, og hver og en av oss
vil selvfølgelig fortsette å jobbe videre for Lundehundens ve og vel. Tror vi som

enkeltmedlemmer, og ikke som avdeling vil få det enda triveligere sammen. Vi er nå i
gang med planlegging av årets høydepunkt Værøytreffet, og ser frem til å møte nye
og gamle lundehund venner.
Avdelingen blir ikke formelt nedlagt før det har vært oppe til kunngjøring på
Årsmøte til NLK på Værøy. I tillegg har avdelingen fått tilbakemelding på at de må
sjekke lovene sine om hva de sier om det økonomiske ved en eventuell nedleggelse.
Sak 15/2012 Opprydding i klubbens vandrepremier
Klubben har veldig mange vandrepremier, som har vandret i mange år, og de fleste
går til de samme hundene. Altså BIR og BIM hundene. Nå til 50 års jubileumet er det
på tide med en opprydning og la noen få «gå ut». Samt at vi vil presisere at
vandrepremier skal innom styret for godkjenning før de blir gitt til klubben.
I denne anledningen har styret laget noen retningslinjer for vandrepremier.
1. Tildeling av nye vandrepremier til Norsk lundehund klubb skal styrebehandles
før opprettelse.
2. Styret vil ha medvirkning på at premien skal tilgodeses en mottaker, som ikke
allerede får andre vandrepremier.
3. En vandrepremie skal ikke kunne vandre mer enn 15 år.
Etter «opprydningen» i gamle vandrepremier kom styret til følgende beslutning. Disse
vandrepremiene utgår:
Vandrepremie nr 4, som er «Vandringspris til besta tik i øppen klass»
Gitt av Svenska Lundehundsâllskapet i 1987.
Dette er også en av fler priser med tilsvarende statuetter, som går til samme hund,
og går ut som følge av vedtak 2 og 3 i «Retningslinjer for Vandrepremier»
Kan få naturlig avgang dersom Gunn Tove Ormset eller Cecilia Obitz får napp for
3.gang. Dersom ingen av disse to får napp ved Spesialen 2012 på Værøy, blir det
loddtrekning mellom disse to, som får den til odel og eie. Vandrepremien er en
glassbolle.
Vandrepremie nr 6, som er « Vandrepremie til Beste Lundehund»
Gitt av Lundehundens Venner i Danmark. Vi har oppdateringer fra 1988.
Ved nærmere øyesyn skulle denne premien ha gått til Torild Olsen i 2010, da hun
hadde fått 4 napp i premien med forskjellige hunder. I 2005 med Dykebo`s Miklagard,
2008 med Trodliskogen`s Trym Runassøn, 2009 med Paluna`s Runa og 2010 igjen
med Trodliskogen`s Trym Runassøn.
Styret gratulerer Torild Olsen med denne Vandrepremien, som er et Tinnkrus.
Vandrepremie nr 9, som er «Vandringspris til BIM-Hund»
Gitt av Kennel Mountjoy ved Monika Jansson i 1994.

Dette er også en av fler priser med tilsvarende statuetter, som går til samme hund,
og går ut som følge av vedtak 2 og 3 i «Retningslinjer for Vandrepremier»
Prisen blir gitt til Liv Skjervik ved Spesialen i 2012 fordi hun er den eneste som har 3
napp i prisen. I 1999 med N S UCH Viliten`s Ami-Sara, 2003 med Linesviken`s Hera
og i 2010 med Paluna`s Sara Heradatter.
Styret gratulerer Liv Skjervik med denne Vandrepremien, som er et tinnkrus.
Vandrepremie nr 10, som er til Beste tispe i åpen klasse
Prisen er Kennel Forsberget`s Vandrepokal og ble gitt i 1997.
Dette er også en av fler priser med tilsvarende statuetter, som går til samme hund,
og går ut som følge av vedtak 2 og 3 i «Retningslinjer for Vandrepremier»
Kan få naturlig avgang dersom Gunn Tove Ormset eller Cecilia Obitz får napp for
3.gang. Dersom ingen av disse to får napp ved Spesialen 2012 på Værøy, blir det
loddtrekning mellom disse to, som får den til odel og eie. Vandrepremien er et Tinnfat
med oppbøyd kant.
Sak 16/2012 Profileringsutstyr
Klubben ønsker å investere i en eller to roll-up, samt å forstørre noen bilder til
«Blikkfang» på Lundehund standen som brukes under Dogs4all og Villmarksmessen.
Avdeling Trønderlag har fått laget en roll-up som vi kan få bruke ved bare å bytte ut
logoen, samt at vi vil innhente tilbud til en roll-up bare med bilder. Og vi skal lete etter
gode bilder som kan forstørres til plakater eller store lerretsbilder. Siri Monkan skal
hjelpe oss med roll-up en til høsten og vi hører med redaksjonskomiteen for
lundehund boken, til høsten om de har gode bilder som kan forstørres mye opp.
Sak 17/2012 Dagsorden til Årsmøte
Dagsorden er gjennomgått. Har fått en sak inn til Årsmøte og Styret har to saker til
Årsmøte. Sendes ut med Lundehund-nytt nr 2 -2012
Sak 18/2012 Kalender for 2013
May Elisabeth S. Lærnes og Gunn Tove Ormset har påtatt seg jobben med å
lage kalenderen for 2013. Salget av denne er meget viktig for økonomien for
klubben, men siden vi vet at vi nå klarer å finansiere boken om Lundehunden blir
prisen på kalenderen kr 150,- og ikke 175,- Vi håper mange vil hjelpe til med å sende
bilder inn til kalender@lundehund.no og at du syns dette er en flott måte å støtte
klubbens arbeid på.
Referent: Merete Evenseth

