Referat fra styremøte den 21.9.2011 i Norsk Lundehund klubb på
skype.

Til stede: Merete Evenseth, Jan H. Opsanger, Sigrunn Rytter, Irene Stølan, Kristin
Einvik Killi (til sak 26/2011), Turid Helfjord (ref.)
Forfall: Olav Runde, Else Rita Langaune

Gjennomgang av referatet fra møte 20.06.11
Uten anmerkning.
Sak 25/2011 Innkommet post.
28.06.11 E-post fra leder av NKKs Helseavdeling, Astrid Indrebø.
Vedtak fra NKKs Hovedstyre angående dispensasjon fra NKKs Etiske grunnregler for avl og
oppdrett, pkt 7, første ledd.
Ad: Dispensasjon fra NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett for rasen norsk
lundehund

Norsk Kennel Klubs Hovedstyre behandlet overnevnte sak på sitt møte 08.06.11 (sak
120). Følgende vedtak ble fattet:
Hovedstyret vedtok å gi dispensasjon for rasen norsk lundehund fra NKKs Etiske
grunnregler for avl og oppdrett, pkt 7, første ledd. Nedre grense for paring settes til
15 mnd, og denne dispensasjonen gjøres gjeldende frem til 1.7.2014.
Vedtaket forutsetter at raseklubben jobber aktivt med en plan for avlsarbeidet og et
bredt spekter av virkemidler for å øke andel aktive oppdrettere, og at
genetisk/oppdretterkompetanse knyttes tett til dette arbeidet for å få best mulig
resultat, spesielt med tanke på fertilitet. Klubben forplikter seg til å rapportere etter at
perioden er utløpt.
Vi ønsker dere lykke til med avlsarbeidet!
Med hilsen
NORSK KENNEL KLUB
Astrid Indrebø
leder av Helseavdelingen
-

Svaret ble referert. Avlsrådet tar saken videre herfra.

E-post fra Helge Tollefsen angående noen tanker og spørsmål hva vi ønsker med
klubbens websider.
-

Se sak 33.

Sak 26/2011Konstituering av styret.
Merete ønska de nye styre- og varamedlemmene, Turid Helfjord, Else Rita Langaune
og Irene Stølan velkommen og informerte om at klubben må ha ny kasserer. Kristin
informerte om arbeidsgangen med regnskapet. Sigrunn sa seg villig til å ta på seg
dette vervet med opplæring fra Kristin. I og med at Sigrunn har hatt
sekretærfunksjonen til nå, ble denne ledig. Turid tar over denne oppgaven.

Sak 27/2011 Fast fòr sponsor på Spesialen
Gro W. Viken har vært i kontakt med Eukanuba ang en 3-5 års avtale med dem. Da
sponser de oss med premier og fòr premier på utstillinger fremover. Leder har også
tatt kontakt pr e-post med firmaet for å få mer spesifikk hva en eventuell avtale går ut
på.
Merete har tatt kontakt med Eukanuba i august og bedt om å få et konkret tilbud,
men har ikke fått svar. En runde i styret viste at man er positivt innstilt til firmaet.
Merete fortsetter arbeidet med å få en avtale med dem.

Sak 28/2011 Underskrevet ny avtale med Posten Norge ang.
utsending av medlemsbladet
Den 22.august underskrev leder avtale om fortsatt utsendelse av medlemsbladet
Lundehund-nytt med Posten. Blad i abonnement. Portoen blir nok litt dyrere, men vi
har ingen alternativer. Dette er det rimeligste alternativet.

Sak 29/2011 Søknad om Bedriftspakke postkontor
Leder har den 23.august sendt forespørsel til Posten om å få inngå en avtale om
pakkeløsning. Det gjelder bl.a. utsending av pakker fra Lundebua og senere
utsending av boka.
Klubben fikk en avtale med www.mybring.no i september 2011. Det fungerer slik at
leder er registrert med brukernavn og passord. Når vi trenger å sende noe som
pakkepost går vi inn på nettet og lager et adressekort og skriver ut. I det pakken blir
registrert i postsystemet, blir det sendt en faktura til klubben.
Leder har gitt brukernavnet og passordet videre til Lundebua.

Sak 30/2011 Vi mangler en vara til valgkomiteen.
Merete har undersøkt om styret kan oppnevne vara til valgkomiteen. Det viser seg at
styret ikke kan foreta en slik oppnevnelse, det er kun et ekstraordinært årsmøte som
kan oppnevne vara til valgkomite.
Styret fant det ikke hensiktsmessig å avholde et slikt møte og vedtok at valgkomiteen
må fungere uten varamedlem dette året.

Sak 31/2011 Avtalen med TUN forlag er undertegnet.
Avtalen med TUN forlag angående utgivelse av boken om Norsk lundehund er
undertegnet av leder. Klubben forplikter seg til å kjøpe 1200 bøker for salg fra
Lundebua. Alt i alt blir det trykt opp 1800. Resterende skal selges i bokhandlere.

Sak 32/2011 Dialogmøte med NKK
Norsk Kennel Klubs Hovedstyre inviterer medlemsklubber og forbund til
ÅPENT DIALOGMØTE, søndag 13. november 2011, Klokken 10.00 – 15.00
Sted: Rica Helsfyr Hotel, Oslo.
Møtet er åpent for representanter fra styrene i medlemsklubber/forbund og hver
klubb/forbund kan møte med inntil to representanter. På NKKs
representantskapsmøte er det liten tid for hovedstyret til å ha en dialog med
medlemsklubbene i NKK. RS-sakslisten med de formelle sakene tar stort sett all tid
og det resulterer i at terskelen for å stille spørsmål og ha dialog med hovedstyret er
høy på møtene.
Hovedstyret har erfart at medlemsklubber og -forbund har mange saker og mange
spørsmål de gjerne vil diskutere med NKKs hovedstyre og administrasjon. For å få
frem sakene og å få besvart spørsmål inviterer hovedstyret til et dialogmøte.
Hensikten med møtet er å åpne for dialog mellom medlemsklubb og den politiske
ledelsen i NKK.
Terskelen for å stille spørsmål og komme med innlegg skal være lav, men dersom
dere allerede har konkrete spørsmål og saker dere ønsker å ta opp, setter vi pris på
å få sakene inn på forhånd slik at vi eventuelt kan få gjort nødvendige
svarforberedelser. Av hensyn til lokaliteter ber vi om tilbakemelding om hvem som
møter fra din klubb.
Vennligst send dette innen 28. oktober 2011 til mailadresse dagny@nkk.no
Med vennlig hilsen
for Norsk Kennel Klub

Dagny Wangensteen
Organisasjonsavdelingen.
På grunn av at de har kort reisevei ble det vedtatt at Sigrunn og Turid skal
delta på dette møtet. Merete melder fra til NKK om hvem som kommer. Øvrige
styremedlemmer skal komme med innspill om hva NLK ønsker svar på. Begge
er påmeldt.

Sak 33/2011” Webmasteren” for Hjemmesiden ønsker å trekke seg.
Magnus Enger ønsker å sende stafettpinnen videre og vil trekke seg fra
redaktørstolen i www.lundehund.no Det blir laget en annonse til Lundehund-nytt og vi
håper at noen av medlemmene våre har lyst på denne jobben.
Annonse blir laget og annonsert i Lundehund-nytt nr 3 2011, og styret håper at noen
av medlemmene har lyst å jobbe med hjemmesiden. Saken skal tas opp på det
fysiske styremøtet den 26. november. Da skal det også drøftes eventuelle endringer
på siden.

Sak 34/2011 Generell godkjenning til å ha med Norsk lundehund på
utstillinger i 2013.
I henhold til tidligere styrevedtak er det sendt ut generell godkjenning til å ha med
norsk lundehund på utstillinger i 2013.

Sak 35/2011 Gavekort sendt til alle vinnerne av Spesialen.
Pga en kommunikasjonssvikt mellom utstillingskomiteen og fòr leverandøren,
Eukanuba ble ikke fòr sekkene delt ut under årets Spesial. Dermed sender Eukanuba
ut gavekort til alle som vant på Spesialen 2011.

Sak 36/2011 utdeling av premie til 2.og 3. beste “Årets hund” i tispe
og hannhund klassen.
Styret har ikke vært klar over at det har vært brukt å gi ut glasspremie fra Magnor til
nr 2 og 3 i henholdsvis tispe og hannhund vært år. Dette vil vi beklage og skal gå
tilbake i papirene for 2009 og 2010 og dele ut glasspremiene under Værøytreffet
2012. Dette gjelder “Årets hund” konkurransen. Vinnerne vil bli nevnt i julenummeret
til Lundehund-nytt 2011. Dette gjelder følgende hunder:
2009:
2. hann: Ålvisheim’s Illuge Skald, eier: Solvor og Andreas Melum
3. hann: Mopsegårdens Freidig, eier: Elin og Jim-Oddvar Hansen
3. tispe: Trodli-Skogen’s Thale Tunadatter, eier: Torild Olsen
2010:
2. hann: Ålvisheim’s Illuge Skald, eier: Solvor og Andreas Melum
3. hann: Ålvisheim’s Orvar-Odd Hedesson, eier: Unni og Eiliv Hofstad
3.tispe: Recknagel Olgadanilova, eier: Solvor og Andreas Melum

Sak 37/2011 Tilbud fra et lokalt trykkeri i Gudbrandsdalen ang
medlemsbladet vårt.
Gro W. Viken har fått et tilbud på trykking fra Dialecta kommunikasjon på
Lillehammer. Styret skal sjekke ut om dette er bedre enn det vi har i dag. Det er
julenummeret i farger som er den dyreste kostnaden.
Da det viste seg at tilbudet fra Dialecta ikke er bedre enn den avtalen vi har med
Grenland Reklame AS, ble det vedtatt å fortsette med den avtalen vi har.

Sak 38/2011 Juleannonse i Hundesport.
Fristen for å bestille juleannonse i Hundesport er 1. oktober. Kostnaden må ikke
overstige fjorårets annonse, altså ca kr 3000,-. Turid tar saken.

Sak 39/2011 Møtedatoer for styret
Styremøtene skal normalt avholdes på Skype onsdager 19.00 – 21.00 på følgende
datoer:
26.10, lørdag 26.11(NB! Fysisk møte i forbindelse med Dogs4all på Thon Arena
Hotell, Lillestrøm), 21.12, 25.01, 22,02, 28.03. I tillegg kommer et fysisk møte i april
for bl.a. for å gjennomgå årsmøtesaker.

