Referat fra styremøte i Norsk lundehund klubb 8.3. 2010
På skype kl 1900-2100
Til stede: Merete, Elin, Kristin, Jan Helge, Olav
Forfall: Maren
Gjennomgang av referat fra 3.2..2010
Til Info:
Sak 148/2010 Dommere til Spesialen 2011
Dommer Frank Christiansen kunne dessverre ikke dømme den 6.august 2011, men
Christian Vole har takket ja. Gro jobber videre med flere forslag på dommer nr to.
Sak 150/2010 Vandrepokalene
Merete har vært i kontakt med Jytte Nystrøm i Danmark, og Lundehundens venner i
Danmark vil at pokal nr 6 ”Vandrepremie til Beste Lundehund”, skal fortsette å gå til
noen vinner den til Odel og eie.
Sak153 / 2010 Paypal. Kristin orienterer oss.
Sak 156/2010 Ettersending av Lundehundnytt
Det presiseres at nye medlemmer får hele årgangen dersom de betaler full årsavgift.
Sak 158 /2010 Innkommet post.
Velkommen som utstiller på ” Hundelivsmessen 2010”
30. – 31. oktober på Exporama Senteret, Hellerudsletta.
Skal vi melde oss på denne?
Vi deltar både på denne, og Dogs4All 27. - 28.11.2010.
E-post fra Greter: Hei,
Ville det ikke være en ide å skrive ønsket om Lundehundtelling på engelsk, tysk og
fransk slik at en får en viss peiling hvor mange som finnes utenfor Norge! Hvis
du/styret vil det, kan Baerbel og jeg ta oss av det.
Styret takker ja til dette tilbudet.
Sak 159/ 2010 Ny kontaktperson for Møre og Romsdal
Gunn Tove ønsker å trekke seg, pga redaksjonsvervet og har sendt inn forslag på
Irene Stølan fra Ålesund.
Hun har takket ja, og styret ønsker Irene lykke til med arbeidet som kontaktperson for
Møre og Romsdal.

Sak 160/ 2010 Fysisk styremøte 23-25 april i Trondheim.
Angående årsmøte forberedelser, regnskap og budsjett. Møte med avlsråd og bok
redaksjonen
Redaksjonskomiteen tar sikte på å møtes torsdag kveld.
Sak 161 / 2010 Utenlandske medlemmer, som ikke vil ha Hundesport.
Utsettes til neste møte.
Sak 162/ 2010 Samarbeid med andre land.
Bør vi få tak i kontaktpersoner i de landene det finnes lundehunder i?
Vi forsøker å opprette kontakter i flest mulig aktuelle land.
Sak 163/ 2010 RS møte NKK 24 april.
Styret har fått fullmakt til å plukke ut to personer til representantskapsmøte i NKK.
Sak 164/2010 Nye medarbeidere til hjemmesiden.
Magnus har ytret ønske om hjelp til hjemmesiden, og har bedt om å få spørre noen
konkrete om de vil være med og administrer hjemmesiden.
Magnus får fullmakt til dette, og vi kommer tilbake til dette på neste styremøte.
Sak 165/2010 Utgifter til annonse/diverse fra valpeformidleren.
Saken utsettes til det fysiske møtet.
Sak 166/2010 Bokprosjektet
Jan orienterte fra møtet i Oslo – redaksjonskomiteen møtes i Trondheim.
Sak 167/2010 B-sak
Sak 168/2010 Kontaktpersoner for Hedmark og Oppland
Det har kommet ønske om å dele opp vervet som kontaktperson for disse to fylkene.
Gro Viken fortsetter som kontakt for Oppland, og Geir Morten Jansberg utnevnes
som kontaktperson for Hedmark.

Neste skypemøte 12.april 2010 og dette blir det første møte i nytt styre år.

Referent: Olav Runde.

