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FORMÅL 
Avlsrådet er Norsk Lundehund Klubbs (NLK) rådgivende organ i spørsmål knyttet til avl, 

oppdrett og helse for Norsk Lundehund.  

 

REFERANSER 
- Lover for Norsk Kennel Klub (sist endret 9. november 2014) 

- Lover for Norsk Lundehund Klubb (godkjent av Norsk Kennel Klub 28. februar 2013) 

- Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Norsk Lundehund, versjon 1 

- Informasjonsstrategi for Norsk Lundehund Klubb 2015-2017 

- Mandat og retningslinjer for Krysningsprosjektet, versjon 2 

-  

 

MANDAT 
Avlsrådet skal arbeide for å bevare Norsk Lundehund som en sunn og funksjonell hund med 

rasens karakteristiske trekk i behold (jf. hovedmål i RAS). 

 

Avlsrådet skal gi råd og veiledning i tråd med mandat og retningslinjer. Mål og 

handlingsplaner i Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Norsk Lundehund er styrende for 

klubbens, herunder avlsrådets daglige virke og arbeid.  

 

Avlsrådet skal ha ansvar for krysningsprosjektet i tett samarbeid med styret.  

 

Styret oppnevner andre arbeidsgrupper ved behov, der samarbeid mellom disse og avlsrådet 

defineres ut i fra tema, slik som foring, helsespørsmål, mentalitet m.fl.  

 

Oppnevnelse av- og sammensetting av avlsrådet: 
Avlsrådet oppnevnes av- og er underlagt styret (jf. styrets oppgaver § 4-3). Funksjonstid for 

medlemmene er 4 år med mulighet for forlengelse. Når funksjonstiden for et medlem går mot 

slutten skal det være en samtale mellom styret og avlsrådsmedlemmet for å undersøke om 

funksjonstiden skal forlenges. Denne samtalen skal være en gjensidig vurdering  av 

forlengelse av funksjonstiden.  Nye medlemmer av avlsrådet har en gjensidig prøvetid på 1 år. 
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Hvis et medlem i avlsrådet ønsker å fratre før funksjonstiden er over må styret varsles to 

måneder før man ønsker å fratre. 

 

Avlsrådet skal være sammensatt av personer med ulik kompetanse innenfor avl, oppdrett og 

helse. En veterinærkonsulent bør være tilknyttet avlsrådet, og kontaktes ved behov. Fordeling 

av verv (leder, sekretær, databasesansvarlig) og arbeidsform bestemmer avlsrådet selv. 

 

Avlsrådets sammensetting per oktober 2015: 

- Christen Lang (leder) 

- Hanna Gautun 

- Bård Andersen 

- Turid Helfjord 

- Lille Wagtskjold 

 

Veterinærkonsulent per oktober 2015: 

Maien Munthe-Kaas 

 

Avlsrådets oppgaver: 
• Gi god og kvalitetssikret informasjon til eiere, oppdrettere, veterinærer og andre 

interesserte knyttet til avl, oppdrett og helse.  

• Gi råd og veiledning til oppdrettere i avlsspørsmål, herunder bistå i utvikling og bruk 

av NLKs database.  

• Følge utviklingen av populasjonen over lengre tid (statistikk), herunder bidra til 

forberedelse av hundetellinger og bearbeide og presentere data fra disse. 

• Følge utviklingen av populasjonen over lengre tid (statistikk). 

• Være oppdatert på forskning og klinisk praksis knyttet til avl, oppdrett og helse på 

rasen Norsk Lundehund. 

• Utarbeide veiledning og ha et spesielt ansvar for oppfølging av klubbens 

kontaktpersoner ved mage-/tarmproblemer. 

• Bidra til utarbeidelse og kvalitetssikring av informasjon om rasen. 

• I samarbeid med styret, ha ansvar for revisjon av RAS.  

• I samarbeid med styret forvalte rasestandarden og klubbens rasekompendium  

• I samarbeid med klubbens styre ha ansvar for krysningsprosjektet. 

 
Informasjon og samarbeid: 
Verktøyene som er utarbeidet i klubbens informasjonsstrategi skal benyttes for å kvalitetssikre 

informasjonen mellom styret, avlsrådet og medlemmer. 

 

Avlsrådet (og krysningsgruppa) skal delta i ett fysisk møte med styret i året, der hensikten er å 

sikre god informasjonsflyt og samarbeid. I vedlegg 1 og 2 beskrives nærmere om 

rapportering/informasjon til styret.  
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Styret skal ha tre rapporter fra avlsrådet pr. år hvor den ene legges inn som en muntlig 

redegjørelse ved felles møte mellom styre og avlsråd på høsten etter at nytt styre et trådt i 

funksjon. Den andre rapporten skal være skriftlig i form av et referat fra et møte mellom 

styrets leder og avlsrådet i februar-mars.  Til årsmeldingen skal det leveres en årsrapport.  

 

VEDLEGG 
1. Listing av formål og målgruppe (Informasjonsstrategi for Norsk Lundehund Klubb 

2015-2017) 

2. Detaljert framdriftsplan (Informasjonsstrategi for Norsk Lundehund Klubb 2015-

2017) 
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VEDLEGG 1 
 

Listing av formål og målgruppe 
 

Satsingsområde: 1 (Intern kommunikasjon) 

Tiltak:  Sikre kommunikasjon mellom styret, avlsrådet og medlemmer 

Aktivitet: Tydeliggjøre hvilken informasjon det er behov for og til hvilket tidspunkt 

        

Aktivitet Målgruppe Mandat 

Kanal 

Når 

Ansvarlig 

Info inn til NLK Info ut fra NLK Navn Kontaktadresse 

Rapportering/informasjon fra avlsrådet 

til styret 

Styret og 

avlsrådet 

Avlsrådet skal: 

 

- Delta i fysisk møte med styret 1 gang i året hvor det 

avlegges muntlig rapport om aktiviteten. 

- Kortfattet skriftlig rapport primo mars. 

 

- Levere årsrapport til klubbens årsmelding 

styret@lundehund.no  
 Avlsrådet avlsradet@lundehund.no 

Informasjon til styret om helsemessige 

problemer eller andre utfordringer som 

avdekkes innenfor rasen 

Styret 

Styret skal ha informasjon dersom avlsrådet avdekker 

alvorlige problemer eller utfordringer innenfor rasen, for å 

kunne vurdere tiltak i samråd med avlsrådet. 
styret@lundehund.no  

Kont. Avlsrådet avlsradet@lundehund.no 

Rapportering av større utgifter i 

avlsrådet 
Styret 

Avlsrådet har eget budsjett som det disponerer selv. 

Merutgifter skal rapporteres til styret for behandling. 

Kasserer rapporterer forbruk til avlsrådet ved behov. 

styret@lundehund.no  Kont. Avlsrådet avlsradet@lundehund.no 

Samarbeid mellom styret og avlsrådet 

ved konflikter/kritikk 

Styret 

Avlsrådet 

Medlemmer 

Andre 

Styret som ansvarlig for NLK svarer på og sender e-post på 

vegne av klubben ved konflikter/kritikk.  

 
Styret utarbeider ved behov informasjon i samarbeid med 

avlsrådet (og andre) som publiseres på klubbens 

informasjonskanaler. 

 

styret@lundehund.no 

 

styret@lundehund.no 

 

Kont. 

 

Styret 

 

styret@lundehund.no 
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Lage en plan/årshjul for informasjon til 

medlemmer  
Medlemmer 

Avlsrådet skal sikre god informasjon om sitt arbeid til 

klubbens medlemmer. 

Informasjonen gjøres kjent via klubbens 

informasjonskanaler. 

 

 

- Lundehund-nytt 

- Hjemmesiden 

- Facebook 

- E-post 

 

Kont. 

 

Avlsrådet avlsradet@lundehund.no 

 

 

VEDLEGG 2 
 

Detaljert framdriftsplan 
 

Satsingsområde: 1 (Intern kommunikasjon) 

Tiltak:  Sikre kommunikasjon mellom styret, avlsrådet og medlemmer 

Aktivitet:  Samarbeid mellom styret og avlsrådet ved konflikter/kritikk 

  
 Aktivitet Fristdato Ansvar 

Informasjon til styret dersom det avdekkes konflikter/kritikk mot klubben  Så raskt som mulig 
Styret, avlsrådet, krysningsgruppa og 

andre  

Styret drøfter videre tiltak Innen to dager Styret 

Styret som ansvarlig for NLK svarer på og sender e-post på vegne av klubben  Innen en uke Styret 

Styret utarbeider ved behov informasjon i samarbeid med avlsrådet (eller andre) som publiseres på klubbens informasjonskanaler (Lundehund-

nytt, hjemmesiden, Facebook, e-post 

Innen en uke Styret 

 


