Referat fra fysisk styremøte i Norsk Lundehund klubb i Oslo den
28. April – 1. mai 2011

Til stede: Merete Evenseth, Olav Runde, Kristin Killi, Sigrun Rytter.
Forfall: Jan H. Opsanger, Maren Espelien.
Gjennomgang av referatet fra 21.03. 2011
Til INFO:
Sak 83/2010 Innkjøp av server og tilleggsutstyr til databasen som
Marc Daverdin holder på med.
Kristin Killi har hatt kontakt med Marc Daverdin både via mail og tlf..
Styret ser for seg at dette skal bli et nyttig redskap i arbeidet for rasens bevaring. Her
skal de enkelte hundeeiere selv kunne legge inn opplysninger om sin hund i
skjemaer og vi ser for oss at helseregistrering og valperegistrering også etter hvert vil
kunne håndteres i denne databasen. En del av materialet vil være tilgjengelig for alle
i klubben, mens andre deler er mest aktuelle for avlsrådet.
En tar sikte på å få lagt inn data på en del hunder i løpet av sommeren så vi så smått
kan begynne å prøve ut i løpet av høsten. I forbindelse med Dogs4all i november vil
vi arrangere en samling for distriktskontakter så disse kan ”læres opp” og være
delaktige i både innsamling og bruk av data.
Vi mener dette skal bli et så viktig arbeidsredskap at det er naturlig å invitere noen fra
NKK også til denne samlingen. Dette som et ledd i fortsettelsen av kontakten med
NKK om bevaring av de norske hunderasene.
Styret vedtok å bevilge kr 10.000 til innkjøp av server og tilleggsutstyr.

Sak 87/2010 Pristilbud på trykking av medlemsbladet.
Pristilbud er også sendt til et trykkeri i Bodø og NTNU trykk i Trondheim, men vi har
ikke fått noe tilbakemelding fra dem. Trykkeriet i Tromsø kunne ikke komme med et
godtagbart fargetrykk. NTNU trykk var det trykkeriet som trykte Rasekompendiet.
Har ikke fått noe mer tilbakemeldinger fra trykkeriet i Bodø og i Trondheim, tross
purringer. Styret mener vi har gjort nok med anbudsinnhenting for denne gang.
Ingen har kunnet gi oss bedre tilbud enn det vi benytter i dag så lenge vi vil ha
mulighet til noe fargetrykk. Saken avsluttes.

Sak 97/2010 Utenlandske oversettelser av Rasekompendiet.
Det har dukket opp en tysk og en nederlandsk oversettelse av det nye
Rasekompendiet. Dette er noe som styret eller avlsrådet ikke har kjennskap til eller
har gitt tillatelse til.
Vi har fått kompetente folk til å se på oversettingen, og personen har gitt styret og
avlsrådet tilbakemelding på dette. Vi bør skrive et brev, selv om oversettingen ikke
var av de verste, så har de ikke innhentet tillatelse fra klubben. Det er flott at folk er
opptatt av rasen vår i utlandet også, men det må gå rett for seg.
Etter som rasekompendiet er et offentlig dokument uten noen ”copy right” kan vi ikke
unngå at oversettelser blir gjort. Likevel sender vi brev til de det gjelder og anmoder
om noen rettelser slik at NLK kan gå god for det som står der.

Sak 1/2011 Innkommet post.
E-post fra NKK
Invitasjon til møte om tiltak for norske hunderaser
Det har over tid blitt innført og gjennomført diverse tiltak med formål å redde de
norske harehundrasene. Også norsk lundehund og norsk buhund har vist nedgang i
antall registreringer og kan være truet.
Norske raser – utrydningstruet kulturarv var et av temaene ved Hovedstyrets
policymøte 2011 (sak 38/11). Hovedstyret ga uttrykk for at det er ønskelig å innlede
dialog med raseklubbene for norsk elghund sort, norsk buhund og norsk lundehund
for å drøfte tiltak med klubbene for å sikre framtiden til disse rasene. Det er ønskelig
å ta med seg erfaringene fra arbeidet som er gjort med de norske harehundrasene,
samt å gjennomføre en grundig undersøkelse om status i de enkelte rasene. HS
ønsker å opprette et forum for alle de norske rasene.
På denne bakgrunn inviterer NKK til et møte i NKKs lokaler på Bryn i Oslo onsdag
27. april 2011 kl. 17.00.
”Vi vil til møtet hente fram og presentere tallmateriale for utviklingen innen de norske
rasene (registering, utstillings- og prøvedeltakelse). På møtet ønsker vi å gjennomgå
de ulike tiltakene som har vært gjennomført for de norske harehundrasene og
diskutere effekten av tiltakene så langt. NKK ønsker forbundenes og raseklubbenes
oppfatning av om tiltak er påkrevet for egne raser og inviteres til å fremme eventuelle
forslag om begrunnede og egnede tiltak.
Vi legger ved en presentasjon av prosjekt norske harehund raser som gir noe
bakgrunn for møtet og diskusjonen.

Av praktiske grunner ber vi om at forbundets/klubbens deltakelse i møtet begrenser
seg til 2-3 deltakere. Vennligst gi snarlig tilbakemelding om møtedeltakerne til Mette
Johansen, senest innen 20. april.
Med vennlig hilsen
Espen Engh
Adm.dir. NKK
Møtet ble gjennomført med Merete Evenseth, Christen Lang og Ingvild S. Espelien
fra NLK. De hadde først et eget møte med NKK og deltok deretter i felles møte
mellom NKK og raseklubbene. Saker som var oppe var gratis valperegistrering,
gratis påmelding til NKK arrangement og støtte til NLKs sædbank samt muligheter for
dispensasjon fra avlsreglene når det gjelder første kull for tispene. Møtet ble
oppfattet som meget positivt og NKK tar saken videre til sitt hovedstyremøte i
mai/juni.
E-post fra Helge Tollefsen, om hvordan kalender inntektene var ment brukt.
Til styret i Norsk Lundehund klubb
Jeg fikk telefon fra Jan Opsanger i går om jeg kunne informere styret om hva vi
hadde tenkt å bruke overskuddet fra kalendersalget til. Siden det er mange nye i
styret som kanskje ikke kjenner til hvordan ideen med å lage en kalender ble til så
skriver jeg litt om det også.
Jeg hadde lenge tenkt på hvordan vi kunne øke inntektene til klubben. På årsmøte
hjemme hos formann Roar Torsteinsen i 2005 foreslo jeg at vi kunne lage en
kalender for å øke inntektene til klubben. Etter en kort stund kontaktet Roar meg å
spurte om jeg hadde noe i mot at overskuddet ble øremerket til en bok om
Lundehund, noe jeg selvsagt ikke hadde. Det var jo allerede arbeidet lenge for at en
bok skulle bli realitet og jeg forsto det slik at det alt var satt av midler til boka.
Overskuddet første året var ca. 15.000.På Værøytreffet i 2005 tok vi i mot forhåndsbestiller og jeg husker godt at inntektene
skulle gå til boka, fordi det også ble arrangert et lite loddsalg for samme formål under
middagen siste kvelden vi var der.
Håper dette har oppklart hva som var intensjonene med bruk av overskuddet fra
kalendersalget fra begynnelsen av og så lenge jeg hadde god kontakt med styret.
Har heller ikke oppfattet i ettertid at det har vært besluttet noe annet.
Er det noe som fortsatt er uklart eller andre saker dere tror jeg kan svare på så er det
bare å ta kontakt. Og lykke til med boka, vi ser frem til at den kommer i salg.
Vennlig hilsen
Helge

Vi har søkt gjennom regnskapene for 2007, 2008, 2009 og 2010 og ser til at
overskudd av kalendersalg tilfaller ”bok-kontoen”
Epost fra Greter
Hei,
Jeg har nettopp fått melding fra Nederland at Dekker, som oversatte kompendiet til
nederlandsk, fikk tillatelse av NLK til å gjøre det. Da det inneholder enkelte feil, går
jeg ut ifra at det ikke er kvalitetssikret.
Det kan vel ikke være meningen at noen får kompendiet gratis over nettet, mens
andre må betale for det. Hvilken politikk er det NLK følger her?
Hilsen Stein, med ønsker om en GOD PÅSKE.
Se sak 97/2010 Utenlandske oversettelser av Rasekompendiet.
Fra NKK
Høring om forslag til instruks for styrearbeidet i NKK
Tilbakemelding innen 14.07.11
Her har styret i NLK ingen innvendinger til det forslaget som er presentert fra NKK.
Epost fra Dogs4all
DOGS4ALL 2011 - Vær tidlig ute og velg blant de beste standplassene. Blir arrangert
26-27 november, Norges Varemesse i Lillestrøm.
Geir Morten Jansberg har registrert klubben på vanlig størrelse 8 m2(2mx4m).
Det var ikke muligheter for oss å velge noen egen plass men sendte med ett ønske
om endeplass mot utstillingsringene så får vi se.
Han er registrert som kontaktperson og Kristin som faktura mottaker.
Standen kostet 975,- kroner for 8 m2.
E-post fra Ingvild Espelien og Rita Daverdin
Forslag på et Æresmedlem.
Styret går enstemmig inn for å støtte forslaget og blir tatt opp som sak fra styret til
Årsmøte i Sør-Fron 5. august 2011.

Sak 2/2011 Gjennomgå Årsmeldingen for 2010
Årsmeldingen ble nøye gjennomgått, og er nå klar for publisering i medlemsbladet
Lundehund-nytt nr 2 2011.

Sak 3/2011 Regnskap 2010
Regnskapet ser meget bra ut og styret er veldig fornøyd. Blir presentert i Lundehundnytt nr 2 2011.

Sak 4/2011 Budsjett for 2011
Budsjettet gjennomgått og styret har satt opp et meget bra forslag for Årsmøte. Vi vil
bruke en del penger til fremming av rasen i neste budsjett år .Økonomien i klubben er
god. Blir presentert i Lundehund-nytt nr 2 2011.

Sak 5/2011 Årsmøte 2011 i Frya Leir
Møteinnkalling må være med i medlemsbladet Lundehund-nytt nr 2 2011. Fristen for
innsending av saker til styret er gått ut. Ble annonsert i første nr av Lundehund-nytt
2011.
Kandidater til valgene må være klare til 15.mai som er fristen for Lundehund-.nytt nr
2 2011. Forhåndsstemme seddel blir vedlagt dette nr av medlemsbladet..
Valgkomiteen har allerede kommet godt i gang med arbeidet.

Sak 6/2011 Møte med kontaktpersonene for Hedemark og Oppland
ang Spesialen/ lundehund helg i Frya leir 5-7.august 2011
Gro W. Viken og Geir Morten Jansberg redegjorde for planene for både treffet og
utstillinga samt de praktiske avtalene med Frya leir. Og de har full kontroll.

Sak 7/2011 Hva kan klubben gjøre for å få flere oppdrettere?
De siste årene ser det ut til at flere oppdrettere ikke har så hyppige kull og det
kommer stadig færre nye oppdrettere til. Det er bare fire oppdrettere som har
registrerte valpekull hvert år de siste fem årene.
Med tanke på at flest mulig hunder må gå videre i avl for å berge rasen, så er dette
bekymringsfullt.
Diskusjon om hva som kan tenkes å ha effekt.
- Dispensasjon fra strenge tidsbegrensninger innen NKK når det gjelder paringstidspunkt.
- Gratis valperegistrering i NKK.
- Oppdretterseminar
- “Rugekasse” samling av mulige nye oppdrettere for inspirasjon og evt. finne ut hva
som trengs for at den enkelte skal gå til det skrittet å pare hunden sin.

Sak 8/2011 Uriktig informasjon på nettet om rasen vår.
Se på denne lenken: http://www.allehunderaser.com/lundehund
Det har vært vanskelig å komme inn på denne lenken i det siste. Kristin Killi tar
kontakt med Marc Daverdin for å høre om han kan se noen muligheter for å spore
opphavet og evt. få rettet opplysningene.

Sak 9/2011Problemer med at medlemmene våre ikke får giro på
kontingenten fra NKK
Leder har fått tilbakemeldinger fra medlemmer som har “falt” ut av medlemslisten og
som ikke har fått innbetalingsgiro fra NKK. Dermed får de heller ikke medlemsbladet
vårt Lundehund-Nytt
Leder har sendt brev den 13.04.11 til medlemskontoret til NKK for å høre om de kan
fortelle hvorfor dette skjer. Det er et problem for klubben, som ikke får inntekten vi
baserer driften på, samt mye jobb for lundehund kontaktene når de får den interne tlf
listen over medlemmer, som ikke har betalt for inneværende år. Vi har brukt å ringe
til gamle medlemmer for å høre om de ikke vil være medlem lengere eller de har falt
ut av systemet.
NKK hevder på forespørsel at de har sendt ut purringer.
Det ser foreløpig ut til at klubben har gjort det vi kan i saken.

SAK 10/2011 REDAKSJONSMEDLEM TIL LUNDEHUND-NYTT
Maien Munthe Kaas har meldt at hun trekker seg fra redaksjonskomiteen og styret er
dermed på leiting etter noen til å overta etter henne.

SAK 11/2011 VALPEREGISTERET
Gerd Haugen har trukket seg fra dette arbeidet. Foreløpig vil Gro W. Viken overta
oppgaven. På sikt ønsker en å undersøke om ikke dette også kan legges inn i den
nye databasen som er under utarbeidelse.

SAK 12/2011 FØRING AV HELSESKJEMA
Gro W. Viken har tatt hånd om dette arbeidet i de siste årene. Det ser ut til at ikke
alle hundeeiere har fått tilsendt slikt skjema og i tillegg har svarprosenten vært lav.

Vi vil prøve å få også disse opplysningene inn i databasen. Håper dermed på noe
bedre svarprosent og at opplysningene kan brukes mer konstruktivt.

SAK 13/2011 SPESIALUTSTILLING FOR 2013
Det foreslås at avdeling Trøndelag blir spurt om å arrangere denne utstillinga. Det
har også kommet forslag fra det svenske lundehundselskapet om et nytt grensetreff.
Med de svenske tidsfristene for søknad om utstilling må et slikt treff bli i 2014 og vi
har ønsket at dette kan skje på Morokulien.

SAK 14/2011 KÅRING AV ÅRETS HUND
I arbeidet med å kåre årets hund i 2010 har det kommet fram flere problemstillinger
som vi vil vurdere. Det er både snakk om hvordan en skal gjøre poengfordelingen
mest mulig rettferdig og hvordan en kan premiere andre prestasjoner enn bare
eksteriørutstilling.
Det settes ned ei gruppe for å se nærmere på saken.

SAK 15/2011 UTVIKLING AV LUNDEBUA
Det er ønskelig å endre på vareutvalget. Nå har vi mange fleece-jakker og vester i
store størrelser. En del radioer og andre småting er heller ikke attraktive salgsvarer.
Disse blir tatt ut som tap i regnskapet til Lundebua og vil bli brukt til strøartikler til å
dele ut på messer etc. Vester og jakker vil kunne kjøpes til innkjøps-pris på årets
treff/spesialutstilling.
Det presiseres også at Pay-pal og bankinnbetaling er likestilte betalingsformer når
det gjelder disse varene. De som ikke vil bruke Pay-pal må bare vente litt lengere på
varene, til vi ser at pengene er gått inn på konto.

SAK 16/2011 PROFILERING TIL VÆRØY-TREFFET
Det arbeides med å lage en egen logo til jubileumstreffet som kan brukes som
klistermerke/jakkemerke. En undersøker også pristilbud for T-skjorter av god kvalitet
som kan ha samme logo.

SAK 17/2011 LANGTIDSPLAN FOR SPESIALUTSTILLING

Det er foreslått at avdeling Trøndelag kan tildeles arrangementet for 2013.
Deretter arrangeres grensetreff sammen med det svenske lundehundselskapet i
2014.
Foreslår at treffet i 2015 blir på sentrale østland, og håper at NKK får
Europautstillingen. Dermed prøver vi å kombinere dette.
2016 er det igjen Værøy-treff.
2017 treff på Vestlandet og 2018 grensetreff på Morokulien sammen med
svenskene.

Sak 18/2010 Raseklubb annonse på www.finn.no
Vi har innhentet tilbud fra finn.no om å ha en felles annonse med klubbens logo for at
oppdretterne skal kunne annonsere sine valper, omplasserings hunder. På denne
måten vil klubben fremstå samlet som en seriøs formidler av valper og vi syns at
dette er rasefremmende arbeid. Kontrakt inngått 16.mai 2011 og vil vare et år. Har
fått 15 gratisannonser fra finn.no som en ekstra startpakke 
Ida Skarkerud har sagt seg villig til å drifte kontoen, og et skjema vil bli lagt ut på
hjemmesiden, som skal benyttes av oppdretterne når de sender inn tekst og bilder til
henne.
Eventuelt

