
Styremøte i Norsk lundehundklubb 19.01.09
Kl 2000-2200

Referat

Til stede: Anita Aunli, Jan Helge Opsanger, Beate-Annette Løvlid, Kristin Killi, 
Christer Gimse, Toril T. Munthe-Kaas
 
Sak 001/09 Gjennomgang av referat fra 15.12.08
Referatet ble gjennomgått, med følgende kommentarer:

• Kristin kjøper USB-brikke til langtidslagring av dokumenter.
• Det er ennå ikke kommet informasjon om når årsmøtet i avdeling Nordland skal 

avholdes. Anita snakker med leder for lokalavdelingen. 

• Styret vil vurdere om det skal fremmes sak til årsmøtet som fastslår at lokallagenes 
årsmøter skal avholdes før hovedklubbens. 

Sak 002/09 Innkommet post
Film fra Vørøy / Lars Helling: Jan H sjekker hvilken film dette er snakk om. Saken tas opp på 
neste styremøte.

Kalender 2010: styret ber Gunn Tove Ormset om å lage kalender også for 2010. Hun kan fritt 
velge tema. Toril svarer på Gunn Tove sitt brev.

Brev fra avlsrådet v/ Hanna Gauthun ang kryptorchide valper og refusjon av penger: det bør 
gå fram av kjøpekontrakten hva som gjelder i slike saker. Dersom det ikke står noen ting om 
dette, gjelder NKK sine regler om 50% refusjon. Avlsrådet mener at NLK skal anbefale 
følgende: Ved forevisning av kopi av veterinærattest på at hunden er kryptorchid skal 
oppdretter når hunden er 18 måneder tilbakebetale kr 3000,-, dvs 30% av kjøpesummen på kr 
9000,- (fratrukket chip og innmelding i klubben) til kjøper.

Fra avlsrådet ang sprangpenger: 
Tispeeier betaler hannhundeier kr 300,- uansett antall paringer. Dersom tispa skal stå i lengre 
tid hos hannhunden, avtales eventuelt betaling for dette på forhånd. Dersom hannhunden skal 
stå hos tispa, skal hannhundeier ikke betale noe for det.
 
Fra avlsrådet ang valpepenger: 
Oppdretter betaler hannhundeier 15% av kjøpesummen for hver levende valp ved fire uker, 
fratrukket klubbkontingent og chipmerking. Med en kjøpesum på kr 10.000,- samt kr 1000,- 
for kontingent og chip, blir dette kr 1350,- per valp. Denne summen betales inn av oppdretter 
av kullet tidligst før registrering av kullet hos NKK, og senest ved 8 uker. Enkelte 
hannhundeiere velger å vente med signering av paringsbevis til pengene er på konto, og dette 
er OK.

Toril sender Magnus informasjon om disse vedtakene slik at de  kan legges ut på 
hjemmesidene snarest.

Brev fra Karen Elise Dahlmo ang gevinster til lotteriet på Værøy: Styret mener at 
utstillingskomiteen selv må kontakte lokalavdelingene for innhenting av gevinster. Kristin 
svarer.



Sak 003/09 Økonomi
Foreløpig regnskap for 2008 ble lagt fram. Christer gjør dette ferdig og sender det til revisor. 
Saken tas opp igjen 13.-15.02.09. Da lages også budsjett for 2010, samt at budsjett for 2009 
revideres.

Sak 004/09 Betalingsterminal Værøy
Det ble lagt fram kostnadsoversikt over leie av betalingsterminal. Denne skal bare brukes til 
salg, ikke til uttak. Styret anbefaler at det legges på 3,- per transaksjon til dekning av leie.
Christer sender informasjon om betalingsterminal til utstillingskomiteen.

Sak 005/09 Fra NKK
1. Nye retningslinjer for tilskudd til dommerkonferanser / seminar
2. Behov og kostnadsoversikt i forbindelse med dommerutdanning

Sakene tas til etterretning.

Sak 006/09 Årets hund 
Det arbeides nå med oversikt over Årets hund. Beate-Annette forsøker å skaffe oversikt over 
BIG / BIS-plasseringer før endelige lister presenteres. Styret vurderer om kriteriene for Årets 
hund bør vedtas på årsmøtet. Saken tas opp igjen i på styremøte i februar.

Sak 007/09 Brev fra Merethe Evenseth
Brevet gjelder fylkeskontaktens oppgaver. Saken tas opp på møtet i februar, siden den er 
ganske omfattende og krever grundig gjennomgang. Anita informerer Merethe om dette.

Sak 008/09 Amerikansk lundehundklubb
Gjelder nyoppretta klubb i USA. Styret går inn for at det inntil videre ikke legges link il denne 
klubbens hjemmesider på vår egen hjemmeside. 

Sak 009/09 Kontaktperson Møre og Romsdal
Astrid Olsen ønsker å slutte som kontaktperson. Gunn Tove Ormset har sagt ja til å overta 
vervet inntil videre.
Ordningen med fylkeskontakter tas opp på styremøtet i februar.

Sak 010/09 Eventuelt
Jan Helge minner om at bokprosjektet ikke må glemmes. Det bør ikke minst samles inn mer 
penger til prosjektet. Jan Helge snakker med Helge Tollefsen for å sondere interessen for å 
starte opp prosjektet, og hvor mye midler som trenges i den forbindelse.

Lundehundbrosjyrene foreligger nå på engelsk og finsk. Tysk utgave er underveis, og 
Greter er forspurt om å sørge for fransk utgave. 

Ålgård 19.01.09
Toril TMK


