
Referat fra Styremøte i Norsk Lundehund klubb 13.september 2010 
på skype kl 19-20

Til stede: Merete Evenseth, Olav Runde, Jan H. Opsanger, Sigrun Rytter

Forfall: Kristin Killi og Maren Espelien

Gjennomgang av referatet fra 16.august 2010

Det er fortsatt ikke funnet nye kontaktpersoner for Østfold, 
Oslo/Akershus og for Hordaland, Sogn og Fjordane men det arbeides 
fortsatt med saken.

Sak 45/2010 Innkommet post

E-post fra NKK om klubben kunne tenke seg å skrive i Hundesport nr. 1 
2011. Temaet skal være “Kampen for å redde de norske hunderasene” 
Deadline 1.desember 2010

Avlsrådet holder på å lage et utkast.

E-post fra NKK der de søker etter ca. 15 hunder med eiere, som kunne 
være med i en søknadsfilm for Europautstillingen i 2015. De oppfordrer 
de norske hunderasene til å være med på dette. Hundene måtte bo i 
Oslo området, da opptakene skal foregå der.

Opprettet kontakt med Elisabeth i NKK som var avsender av mailen. Og 
Sigrun Rytter får melding tilbake når det kommer mer konkret. Har 
kontakt med flere lundehundeiere i nærområdet så vi kan stille med 1 til 
5 – 6 hunder om dette er ønskelig. Teamet som skal lage søknadsfilmen 
har ikke kommet med mer konkrete beskjeder enda. 

Sak 46/2010 Økning av valpeprisen.

Veiledende valpepris har i flere år ligget på 10.000 kr. Saken ble også 
luftet etter årsmøtet i Sandnes. Det er ikke ønskelig å sette prisen så 
høyt at det vil utelukke ellers gode valpekjøpere. Samtidig har det 
kommet reaksjoner på at prisen synes lav. Styret i NLK har 
sammenlignet med enkelte andre raser (norsk buhund og norsk elghund 
sort) og vi anbefaler at valpeprisen økes til 12.000 kr fra 1.januar 2011.



Samtidig er det opp til hver oppdretter å sette endelig pris på varen og 
eventuelt tilpasse en avtale til kundene sine.

Sak 47/2010 Ekstraordinært RS møte.

Det har kommet varsel fra NKK om at det vil bli innkalt til ekstraordinært 
representantskapsmøte.  Saken det gjelder er kun valg av ny leder, 
nestleder og to vararepresentanter. Lundehundklubben kan stille med 2 
representanter.

Representantene får antall stemmer etter hvor mange medlemmer de 
representerer og i så måte er lundehundklubben ingen tungvekter med 
litt over 300 medlemmer.

Møtet kommer til å bli avholdt på Thon hotell i Lillestrøm lørdag 27.11. kl 
17.30.

Styret sender gjerne 2 representanter, men vil ikke bruke mye penger på 
reiseutgifter.  

Kristin Killi og Sigrun Rytter stiller på RS.

Sak 48/2010 Utstillingskomiteen for Værøytreffet har konstituert seg.

Komiteen er så smått i gang. Den består av Bård M. Andersen fra 
Brønnøysund, Gunn Tove Ormseth fra Møre og Sigrun Rytter fra 
Eidsvoll. Foreløpig har de arbeidet litt med å klargjøre rammer rundt 
katalog, premier, annonser, dommere og ringsekretærer. Har en oversikt 
over rasespesialens dommere siste 10 år.

Etter hvert skal de sette opp et foreløpig budsjett. Nytt møte etter 
høstferieuka. Sigrun Rytter er leder for denne komiteen, og de har fått 
felles mailordning med treffkomiteen for Værøy for best mulig samarbeid.

Sak 49/2010 Juleannonse i Hundesport.

Lager annonse som i fjor. Skal spørre noen om hjelp til å få den laget.



Sak 50/2010 1.vara har trekt seg av personlige årsaker.

Takk til Siw Falch Hjelme så langt. 

Maren er dermed 1.vara og vi har foreløpig ingen 2. vara. Det kreves 
ekstraordinært årsmøte for å få inn nytt medlem og dette er litt drastisk. 
Styret greier seg bra.

Eventuelt.

Det kommer forespørsler om deltagelse på utstillinger fra forskjellige 
hundeklubber.

Sigrun svarer og sender brev/epost til alle hundeklubbene om at vi 
gjerne vil ha med Lundehunden på utstillinger alle steder til alle tider.  

Bokkomiteen har møter på Værøy til helga. Det kommer referat til neste 
styremøte. Har da også muligens et revidert budsjett.

Etterlyser ferdig økonomi oppgjør etter årets rase spesial i Rogaland. 
Muligens har Liv Skjærvik oversikt her. Merete tar kontakt.

                       Sigrun Rytter  (sekretær)


