Saksliste styremøte 17.07.2014
STYRET FOR NORSK LUNDEHUNDKLUBB
SAKSLISTE STYREMØTE 17.07.2014
Sted
Morokulien
Tilstede
Tilstede: Turid Helfjord, Rita Daverdin, Elin D.W Johannessen, Sigrun Rytter, Tove
E. Strandmoe
SAK 80
2013/2014
SAK 81
2013/2014

SAK 82
2013/2014

Godkjenning av referat
Godkjent uten anmerkning
Oppgradering og fornying av hjemmesiden på den plattformen den har i dag.
Kostnad: kr 15.000,00
Styret må vurdere flere løsninger før en avgjørelse blir tatt. Rita Daverdin skal ha
møte med redaktør for hjemmesida, Elin Hovde, angående saken i løpet av helga 18.
til 20. juli
Utsettelse av nytt poengoppsett Årets Utstillingshund
Styret vedtar at komiteen får utsettelse.

SAK 83
2013/2014

Opprettelse av en arbeidsgruppe for kartlegging av foringsregimer for
lundehund.
Avlsrådet ønsker at det opprettes en liten gruppe, 3-4 personer, som får i
oppdrag å intervjue /samle informasjon om foring av lundehunder som:
- Har oppnådd høy alder
- Er drektige (erfarne oppdrettere spørres)
- Er valper
- Er syke med IL eller IL-lignende problemer
Det bør intervjues folk som har hatt lundehund lenge.
Avlsrådet vil i samarbeid med gruppen sette opp et panel av folk som bør
intervjues.
I tillegg bør det vurderes om vi kan lage en enkel mulighet for at folk selv kan
melde inn erfaringer via nettet.
Avlsrådet ønsker å definere gruppens oppdrag slik at resultatene lar seg
sammenfatte på en tjenelig måte. Avslrådet ber styret avklare hvem som
forespør deltagere i gruppen slik at vi snakke med folk om saken på
Morokulien.

Styret oppretter en gruppe og definerer gruppens arbeid i løpet av høsten.
SAK84
2013/2014

IL-veileder for nedlasting fra hjemmesiden til klubben
Det viser seg å være behov for langt mer informasjon om IL enn det som
finnes i boken. Petter Nilsen har foreslått et dokument som kan lastes ned fra
klubbens hjemmeside.
Vi ser for oss et dokument som dekker to nivåer:

-

Forklaring til dyrleger (mye av det samme som står i boken men med
eventuelle oppdateringer)
Forklaringer til hundeeier på for eksempel:
Blodverdiene som registreres – hva betyr alle tall og koder? Er hunden
frisk med ALB på 32 når den fremdeles får kortison? Hvorfor kan vi ikke
si det?
Medikamentguide – hva er de forskjellige medisinene og hva gjør de?
Alternative forslag som svirrer – hva kan være verdt å se på?
Dietter
Mm
Avlsrådet ønsker å orientere styret om disse planene og at utarbeidelse av
et slikt dokument legges inn ved oppdatering av handlingsplanen i RAS.
Avlsrådet ser ikke at dokumentet vil komme i konkurranse med salg av
boken. Det er et skrikende behov for litt «orden i kaoset av informasjon
på nettet nå. Et slikt dokument vil også imøtekomme eventuelle kritiske
røster om at klubben «underslår å fortelle om IL etc» Dokumentet skal
være tydelig datert slik at det stadig kan fornyes. Det skal skrives på
norsk og engelsk.

Styret ser fram imot en IL- veileder på nett!
SAK 85
2013/2014

Arbeidsgruppe som skal foreslå leker for hundene som beskriver deres mentalitet
f.eks. egg søk.
Styret vil forespørre Ingvild Espelien, om hun vil delta i denne arbeidsgruppa. Styret
foreslår 2 andre medlemmer til gruppa neste styremøte.

SAK 86
2013/2014

Arkivet: skal vi lagre det hos Statsarkivet eller Lofotmuseet? Rita og Turid orienterer.

SAK 87
2013/2014

Rita skal sjekke med Lofotmuseet om arkivet. Statsarkivet er kontaktet og vi venter
på svar.
Orientering fra leder: donasjon til klubben, egen konto for helserelatert arbeid knyttet
til tilltak i RAS. Startsum her er nå 12 500,- kr.
Rita orienterte om donasjonen og opprettelse av konto til dette.

SAK 88
2013/2014

SAK 89
2013/2014

Forberedelse til årsmøtet
Styret gikk igjennom dagsorden for årsmøtet. Det skal tildeles hedersdiplom til
Sharon Pederson og Marc Daverdin.
Eventuelt
Det har kommet inn en sak etter fristen til årsmøtet. Saken blir tatt som en styresak til
høsten.

Referent: Tove E. Strandmoe

