
Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 6.desember 2010 på 

skype kl. 19-21 

 

Til stede: Merete Evenseth, Kristin Killi, Maren Espelien, Olav Runde, Jan H. 

Opsanger og Sigrun Rytter 

Forfall: 

Gjennomgang av referatet fra 25.oktober2010 

Til Info. 

Klubben har fått to roll up banner 200 x 88 fra Roger Gibson, lundehund kontakten 

for Oslo/Akershus og Østfold. Disse skal vi få trykt på slik at vi kan bruke bannertene 

til profilering av klubben og rasen vår. 

Gro W. Viken, lundehund kontakt for Oppland har ordnet klubben gratis stand plass 

på Villmarksmessen 2011. Vi får 2 x 4 m samt skillevegger, som vi kan profilere oss. 

Sigrun Rytter informerer om valgene på RS-møtet til NKK 

Innkalling til suppleringsvalg fordi Hovedstyrets leder, nestleder og et medlem til har 

trukket seg i løpet av høsten. NKKs kontrollkomite og lovkomiteen hadde vurdert 

saken og kommet til at ekstraordinært RS-møte med valg av nye medlemmer til 

hovedstyre var riktig. 

Det stilte delegater fra forskjellige klubber og avdelinger som til sammen 

representerte 72.400 stemmer godt og vel. 

Etter godkjenning av innkalling ble det diskutert mulig mistillit til resten av 

hovedstyrets medlemmer men over 51.000 stemmer hadde fortsatt tillit til de 

resterende styremedlemmene. 

Det forelå to forslag til ny leder, Rita Tilley Wilberg og Siv Sandø. Siv Sandø ble valgt 

med 44.200 stemmer mot Rita T. Wilberg 13.000 stemmer. 

Nestleder ble Hans Ch Hauge med 42.000 stemmer. Medlem til hovedstyret ble 

Harald Bruflot med 51.000stemmer og de to varamedlemmene ble Jan E. Brustad og 

Marianne Holmli. 

Siv Sandø takket for tillit ved valget, beklaget den vanskelige situasjonen NKK hadde 

vært i, takket kontrollkomite og lovkomite for et grundig forarbeid og lovet å sette 

kreftene inn på nye oppgaver og utfordringer. Det er for øvrig første gang NKK har 

kvinnelig hovedstyreleder. 

 



Sak 60/2010 Innkommet post 

E-post fra dommer Bjarne Sørensen: 
 
Hei, har i dag mottatt klubbens rasekompendium!! 
Hjertelig takk.!!!!! 
Flott kompendium, meget informativt og gode beskrivelser og flotte bilder.... 
All ære til de som laget dette!!... det ligger utrolig mye jobb bak et slikt kompendium... 
(mer enn de fleste tror!) 
God jul og godt nytt år!! 
 
Hilsen  
Bjarne Sørensen 
 

Brev fra dommer Grethe Bergendahl: 

Jeg takker så meget for det kjempe flotte Rasekompendiet. Dere har gjort en kjempe 

jobb med dette. Ha en riktig fin jul og et godt nyttår. 

Hilsen 
Grethe Bergendahl 
 

E-post fra leder Cecilie i den svenske lundehund selskapet: 

Vi i SLS måste söka för utställning 2013 och jag undrar när ni planerar er rasspecial 
2013? Utställningarna 2011 krockar ju, då båda klubbarna har utställning den 6 aug. 
För 2012 har vi redan sökt och blivit beviljade utställning i samband med SKK:s 
utställning i Askersund den 12. augusti och då är det ju Väröy men den ligger väl 
under juli. 
2014 skal vi väl ha gränsträff igen tillsammans då att det sedan kan bli en tradition 
vart fjärde år eller vad säger ni i NLK. 
  
Tacksamför ett snabbt svar! 
 
Ha det gott/Cecilia 
SvenskaLundehundsällskapet 

Merete har allerede sendt svar. All den tid svenskene må søke om sine utstillinger 3 
år i forkant så får de finne sin dato og vi kan prøve å tilpasse så det ikke kolliderer. 
2013 er litt langt fram i våre planer enda. 

Sak 61/2010 Søknad om utvidelse av autorisasjon 

Søker er Børge Espeland, 4330 Ålgård. 

Norsk Lundehundklubbs styre har forhørt seg litt blant medlemmer og dommere og 

bifaller søknaden. 



Han får elevstatus fra og med 8.12.2010, og Merete sender han ett eksemplar av 

Rasekompendiet. 

Sak 62/2010 Erfaringer med bruk av Paypal kontoen vår. 

Kristin Killi som kasserer og Merete samt Jan har prøvd systemet og det har fungert 

greit. Foreløpig er det gjort mest erfaring med kalendersalget, som har gått veldig 

bra. Alle kalenderne er nå solgt. Magnus Enger jobber med at vi kan få til et system 

fra hjemmesiden om å handle direkte fra Lundebua med paypal, for de som vil. Dette 

kommer vi tilbake til senere med når det er tilgjengelig. 

Særlig er det også greit at utlendinger lett kan bruke paypal som betalingsmåte. De 

som ikke ønsker å bruke dette systemet gir lett beskjed og får tilsendt vanlig faktura. 

Merete, Kristin, Karen Elise Dahlmo (Lundebua) og Gunn Tove Ormset 

(redaksjonskomite) er de som har tilgang til systemet foreløpig. 

Sak 63/2010 Økonomien vår. Kristin orienterer. 

Det ble orientert litt om forskjellige poster. Særlig gjaldt dette hvordan 

rasekompendiet skulle håndteres. Det har tidligere vært egen post, men ble avsluttet 

for noen år siden. Klubben har fått innvilget kr. 14063,50 fra NKK til trykking av 

Rasekompendiet. Står foreløpig inn under avlsrådet etter som de har arbeidet det 

fram og søkt om midler til trykking. Inntekter av salg av kompendiet står også der 

uten at dette innebærer at avlsrådet fritt kan bruke disse midlene foreløpig. 

Det ble også orientert om forhåndssalg av boka og hvordan dette skal håndteres i 

regnskapet for å beholde oversikten. 

Brønnøysund-registrene var ikke helt tilfreds med klubbens innrapportering etter 

årsmøtet. Kristin tar telefonkontakt for å rette opp eventuelle mangler. 

Økonomien i klubben er god. 

Sak 64/2010 Rasehund.no www.rasehund.no 

Dette er et nettsted, hvor bl.a. lundehunden er representert. Avlsrådet ved Ingvild 

Espelien og leder Merete Evenseth har kommet med en del korrigerte opplysninger 

og rettelser. Vi har hatt et konstruktivt samarbeid med den ansvarlige for siden. Han 

inviterer oppdrettere og andre interesserte til å ta kontakt via dette skjemaet 

http://rasehund.no/oppdretter/TipsOss.asp 

 

Sak 65/2010 Oppdretter samarbeid 

Merete har sendt ut en forespørsel til om lag 40 oppdrettere om et nærmere 

samarbeid. Dette som følge av bekymringer om lave valpetall, vanskelig tilgang på 

hanhunder med mer. Noe ivaretas vel i dag av det lukkede oppdretterforumet på 

http://www.rasehund.no/
http://rasehund.no/oppdretter/TipsOss.asp


Lundehundsida.  Men styret ser det også som en mulighet å utvikle mer 

oppdrettersamarbeid over litt tid. 

Sak 66/2010 Utsendelse av Rasekompendiet til de nordiske dommerne 

Etter lister fra Christen Lang er rasekompendiet sendt ut til 26 norske dommere, 10 

dommeraspiranter og 50 dommere i Sverige og Danmark, som er godkjente på rasen 

Norsk Lundehund. 

Sak 67/2010 Avslag på søknad 

Sparebanken Nord-Norge har gitt avslag på søknad om prosjektmidler til boka vår. 

Dette er mottatt og bok-komiteen fortsetter å søke midler andre steder. 

Eventuelt. 

Planlegger nye styremøter i 2011.  Foreløpig tar vi sikte på flest mandager. 

17.januar, 15.februar og 21.mars.  I slutten av april (etter påske) er det meningen å 

ha et fysisk møte over ei helg. Der har en blant annet ønske om også å innkalle 

utstillingskomiteen til rasespesialen på Frya i 2011. 

Jan har stort sett vært i kontakt med alle lundehund eiere i Hordaland, Sogn og 

Fjordane for å finne en ny lundehund kontakt. Bjarne Hjelmeseter har lenge ønsket å 

trekke seg. Styret vil prøve å dele distriktet i 2 og legge noen under Rogaland og 

noen under Møre og Romsdal. Kommer nærmere tilbake til dette når vi har fått dette i 

boks. 

 

 

 

                               Sigrun Rytter (sekretær) 


