Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 16.august 2010 på
skype kl 19.00-21.00

Til stede: Merete Evenseth, Olav Runde, Kristin Killi, Jan H. Opsanger, Siv Falch
Hjelme, Sigrun Rytter.
Forfall: Maren Espelien.
Gjennomgang av referat fra 9. og 14 juni 2010
Referatene er allerede godkjent og sendt ut.

Sak 34/2010 Konstituering av det nye styret
Merete Evenseth leder
Jan Helge Opsanger nestleder
Olav Runde styremedlem
Kristin Killi kasserer
Sigrun Rytter sekretær
Maren Espelien varamedlem
Siv Falch Hjelme varamedlem

Sak 35/ 2010 Innkommet post
Som jeg nevnte for deg ville det være fint hvis en kunne få en kjent tysk dommer til
jubileumstreffet. Jeg har et par ganger vært borti en dommer som for det første har
mye å si i det tyske hundeforeningslivet. For det andre er han helt forelsket i
lundehunder. Jeg tror at vi på det viset, hvis vi setter oss sammen med han etter
utstillingen og forklarer han situasjonen, kan få en uvurderlig hjelp til å få orden i alt
det tullet som er omkring lundehunder her nede.
Dommeren heter Dr.
Mange hilsener Stein & Baerbel

Vedtak: Takker for forslag til dommer på Værøy-utstillinga i 2012.
Vi har forståelse for at det kan være nyttig å gi en entusiastisk tysk dommer mer
erfaring med hunderasen vår, særlig når en hører om en del vanskelige
bestemmelser fra Tyskland.

Nå er det allerede bestemt og avtalt at Eli Marie Klepp skal være den ene
dommeren. Erfaringsmessig vet vi at Værøy-utstillinga vil bli ei stor utstilling med
mange påmeldte hunder, og det er ønske om at den andre dommeren skal være en
nordisk dommer som også er godkjent for rasen norsk lundehund.
Dette utelukker ikke at dommeren W. Peper kan være aktuell på en annen utstilling
om det er ønskelig.

Heia styret & redaksjonen!
Sitter her i solsteik på hytteterrassen og koser meg med det svenske
bladet "Lundehunden" nr. 2/2010, og ser på side 19 at "I Sverige har
vi Skandinavens främsta dermatolog på hund, veterinær Kerstin
Bergwall. Kerstin [er] väldigt interesserad av vår ras och vill gärna
forska på den hudsjukdom som drabbar en del lundehundar och som kallas
för pseudopelade."
To ting slo meg:
Kan/bør NLK støtte dette arbeidet på noe vis? Om ikke det er
muligheter for økonomisk støtte, så i form av (oppfordring til
medlemmene om å bidra med) prøver, statistikk, spørreundersøkelser
osv?
Kunne man fått damen til å skrive noe om saken i NLH?
Fortsatt god sommer!
Magnus
Vedtak: Saken overlates til Avlsrådet for nærmere undersøkelse før vi tar stilling til
hvorvidt NLK skal delta i dette prosjektet.

Sak 36/2010 Værøykomiteen for 2012
Treffet blir 25-29.juli 2012 på Værøy, dersom alt går i orden med lokaler etc.
Styret i Avdeling Nordland stiller seg positiv til forespørselen om å danne en
treffkomite.. Styret i Avdeling Nordland ønsker at leder for treffet er representanten
fra styret i NLK sentralt.
Styret i Avdeling Nordland ønsker å jobbe med forberedelser til selve treffet, og
oppfordrer NLK sentralt til å ha ansvar for 50-års jubileet og å skaffe representanter
til utstillingskomiteen.
Det er også ønskelig at det settes opp retningslinjer for de ulike komiteer med klar
ansvarsfordeling.

Komiteen består av Nils Kristian Ellingsen fra Røst, Håkon Fagertun fra Værøy, Berit
Martinussen fra Vestbygd og Karen Elise Dahlmo fra Drevjelvmoen. I tillegg blir
Merete Evenseth fra NLK hovedstyret.
Til utstillingskomiteen har vi fått Gunn Tove Ormseth og Sigrun Rytter, og vi jobber
videre for å få 1 eller 2 personer til. Frist for søknad om stor certet til NKK angående
denne utstillinga er februar 2011.

Sak 37/ 2010 Økonomiplan fra Bokkomiteen
Foreløpig budsjett for boka anses som realistisk. Bokkomiteen skal ha møte med
Dag Sørli på Værøy i september for evt. kontraktskriving og dette vil ha avgjørende
betydning for prosjektets videre framgang.
Det er vurdert hvorvidt boka også skal inneholde oppdretterannonser, men foreløpig
synes ikke dette å gi mer inntekter enn at det kan utelates. Evt. kan det bli mulighet
for annonser som vedlegg.

Sak 38/2010 Momskompensasjon 2009 fra NKK
Kristin har sendt inn det vi ikke har sendt inn før og klubben fikk kr 4580,Det samles moms utgifter som vi kan søke NKK årlig om tilbakebetaling. NKK har
gitt til kjenne at klubbene for de norske hunderasene vil bli prioritert som et ledd i den
ekstra støtten til norske raser.

Sak 39/ 2010 Minnepenn over de gamle skannede bildene.
Leder har fått tilsendt en minnepenn fra Helge Tollefsen. Den inneholder de fleste
bildene som han har skannet av lundehundbildene fra Eleanor og Sophie.
Minnepennen kopieres hos leder og originalen sendes Arild Espelien som er
billedredaktør for den kommende lundehund boken.

Sak 40/2010 Kr 30 000,- i støtte fra Genressurssentret til forskningsprosjekt
Pengene er øremerket DNA prosjektet til Claudia Melis, og hun har fått disse
prosjektmidlene etter en søknad datert 01.02.10. Pengene ble utbetalt til klubben i
slutten av juli 2010.

Sak 41/2010 Trenger nye lundehund kontakter
Hege Hellesvik, som har ansvaret for Oslo, Akershus og Østfold ønsker å trekke seg
da hun ikke har lundehund lengre

Bjarne Hjelmeseter, som har ansvaret for Hordaland, Sogn og Fjordane ønsker at
andre overtar vervet.
Jim -Oddvar Hansen som er kontakt for Finnmark og Troms ønsker også å trekke
seg pga stort arbeidspress.
Her har Else Rita Languane overtatt oppgaven for Finnmark og Troms.
For Oslo, Akershus og Østfold og Hordaland, Sogn og Fjordane arbeides det videre
for å finne løsning.

Sak 42/2010 Samordnet registermelding til Brønnøysund.
Melding om det nye styret er sendt 31.07.10 med Årsmelding og Årsprotokollen.
Kvittering er mottatt fra Brønnøysundregistrene.

Sak 43/2010 Trykking av racekompendiet.
Søknad om økonomisk støtte til trykking av rasekompendiet er allerede sendt NKK
av Christen Lang som Avlsrådet leder. Merete ber om kopi av denne søknaden og
styret vil se på hva klubben selv kan bære av utgifter. Det vurderes også at
kompendiet bør finnes for salg i lundebua.

Sak 44/2010 Møteplan for styremøtene ut 2010.
Forslag: Mandagene. 16.08, 13.09, 11.10, 08.11 og 06.12 2010.

Eventuelt: På forespørsel fra Kristin bestemmes det at oppdretterseminar skal være
egen post i regnskapet.

Møtet avsluttet 20.45
Referent: Sigrun Rytter

