
 

  
Gjennomgang av referatet fra 19.01.21 
 
Sak 1/21 NKKs fremtidige politiske organisering skal vurderes av 

egen arbeidsgruppe og tilhørende styringsgruppe 

Vårt forslag sendt 22 februar 2021 til NKK 

Kort fortalt har Ingvild lang erfaring som oppdretter av flere raser, i hovedsak 

samojed og lundehund. Hun er genetiker og har solid hundefaglig bakgrunn 

og har jobbet som lærer i smådyrfag på Øya Videregående Skole. Videre har 

Ingvild sittet ett år i NKKs Hovedstyre. Ingvild vil jobbe for små raser generelt 

og NKKs beste, ikke primært for lundehund. 

 

Vi foreslo Ingvild Espelien, og den 3.2 21 kunne vi lese i protokollen fra 

Hovedstyremøte under sak 3/21 at hun er blitt valgt som representant fra 

NLK i fremtidig politisk organisering for NKK.  

 

Styret ønsker Ingvild lykke til med vervet! 
 

Sak 5/21 Copyright/ varemerkebeskyttelse på «Labben» og 
Logoen 
 
Labben er tegnet av Roar Torsteinsen på 60 tallet og han har gitt den til 
klubben. Labben er en viktig del av logoen til Norsk Lundehund klubb. 
 
Status: Vi har fått bekreftelse fra Roar Torsteinsen, pr post datert 
16.01.21, om at «labben» er gitt til klubben og er vår eiendom.  
 
Han skriver «Ønske om et klubbmerke var flere ganger oppe i styret 
(1962). Utformingen samlet seg etter hvert om lundehund labben som 
klubbens symbol.  Jeg påtok meg å tegne ut et forslag til klubbmerke. 
Dette så jeg som et arbeid på lik linje med alt annet arbeid jeg gjorde 
for klubben. 
 
Forslaget til klubbsymbol ble godkjent av styret og satt i produksjon. 
Jeg har ikke gjort noen krav om opphavsrett på klubbsymbolet da jeg 
hele tiden har sett på det som Lundehund klubbens rettigheter. Jeg 
kommer heller ikke til å gjøre krav om opphavsrett for ettertiden. At 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 18.02.21 kl. 19.00-21.30 

Tilstede:  
 

Merete, Elisabeth, Tor-Arne, Solveig, Gunn, og Karen Elise 

Forfall: Morten etter 30 minutter. 



lundehund labben i min utforming blir brukt som klubbmerke i flere land 
er trivelig og helt etter NLK sitt ønske» 
 
Dersom vi skal søke om copyright må det søkes på Altinn og der står 
det en grei forklaring til hvordan man skal gå fram å søke for 
å få Varemerkeregistrering. 
 
Det koster kr. 2 900,- for 10 år og 2 600,- for nye ti år. Man kan da sette 
en R bak merket slik at andre vet at denne er registrert. 
 
Om vi velger å registrere, vil vi få en jobb med å passe på at ingen 
andre bruker den, og så evt. sette i gang en prosess for å dokumentere 
og få avgjort tvisten. Dette vil være tidkrevende og kanskje også en 
ekstra kostnad for klubben. 
 
Dette har vært tema på tidligere styremøter:  
Saksnummer 23. 2012/2013 står dette om «Bruk av klubbens Logo 
Klubbens logo skal kun brukes etter styrevedtak. Dersom styret 
gir tillatelse til kommersiell bruk, skal klubben ha royalty» 
 
Foreslår å følge Roars innspill. Kan også se på tidligere styrevedtak om 
den brukes til kommersiell bruk at det lages retningslinjer med pris.  
 
Styret tror ikke at det er nødvendig med en slik registrering.  
 
_________________________________________________________ 
 
Sak 10/21 Sak fra ASU om bruk av noen få utvalgte prosjekthunder 
med C-hofter. Infosak. 
 
Krysningsgruppa ber om Styrets tilslutning på prinsipielt grunnlag for å 
benytte et lite antall, spesielt utvalgte hunder med C-hofter i 
krysningsprosjektet. I første omgang tenker vi at det er Töfra Erik I1 og 
Milo B2 som kan være aktuelle. NLK må i så fall søke om prinsipiell 
godkjennelse for dette hos NKK før det kan søkes om eventuelle 
kombinasjoner. 
 
Status: Søknad sendt til NKK den 28.januar. 
Svar fra NKK mottatt 5.2.21 med følgende konklusjon: 
 
«Vi har basert vår faglige vurdering på den kunnskap vi i dag besitter 
om helsesituasjonen hos norsk lundehund, viktigheten av 
krysningsprosjektet, samt klinisk betydning og antatt nedarving av ulike 
egenskaper/sykdommer hos prosjekthundene. 
 
Vi anser det som veldig viktig at et tilstrekkelig antall prosjekthunder går 
videre i avl og mener derfor det er viktig at man ikke utelukker flere 
hunder fra prosjektet enn det som er nødvendig og hensiktsmessig.  
 



Både av hensyn til klinisk betydning, antatt nedarvingsmønster og 
arvegrad, mener vi både nervøst temperament og cortical katarakt er 
svakheter som skal vektes betydelig tyngre enn en svak grad HD, 
spesielt hos en såpass liten hund. 
 
Vår faglige vurdering er at de potensielle fordelene ved å inkludere 
enkelte, utvalgte prosjekthunder med mild grad HD er betydelig større 
enn ulempene, og støtter deres forslag om å åpne for dette. 
 
Vi imøteser søknader om godkjenning av prosjekthunder.» 
 

  

  

Sak 6/21 Revidert budsjett 2021, Utsatt fra styremøte 19.01.21 
 
Kasserer Solveig la fram forslag til revidert budsjett. Ble vedtatt av 
styret med små justeringer og rettelser.  
 

  

Sak 7/21 Forslag budsjett 2022, Utsatt fra styremøte 19.01.21 

Solveig la fram forslag til budsjett 2022. Økonomien er god, noe som 

pandemien også er en del av årsaken når aktiviteten har vært på et lavt 

nivå. Vi har fått mange nye medlemmer noe som også har innvirkning 

på økonomien.  

Styret gikk gjennom postene og var enige om forslagene til endringer 

som kom fram.  

  

Sak 8/21 Årsmeldingen 2020, Utsatt fra styremøte 19.01.21 
 
Merete er begynt med arbeidet med årsmeldingen, og vil i samarbeid 
med resten av styret gjøre den ferdig til Lundehund-nytt 2/21. 
Elisabeth starter å skrive noen ord om styrets aktivitet, så utfyller resten 
av styret henne. 
 

  

Sak 
11/21 

Utstillingshundkomiteens forslag til revidering, Utsatt fra 
styremøte 19.01.21 
 

1. For det første så ønsker utstillingskomiteen å foreslå at 
revidering av 

reglene for årets utstillingshund skal foregå før utstillingssesongen 
begynner. Vi ber dermed om at styret tar en vurdering før 
utstillingssesongen for 2021 begynner.  

2. Vi ønsker vi at styret skal ta en revurdering vedrørende BIG 
poeng for hunder som går rett fra BIR til BIS. Vi mener at dagens 
poengsystem ivaretar at hundene får rettferdig poenggivning. Feks: en 
BIR får 8p og deretter 18p for 4BIS. Totalt 26p. En annen hund får BIR 



8p, BIG1 16p og BIS4 18p. Denne hunden får 34p. Denne hunden får 
dermed 
8p mer enn den hunden som går rett fra BIR til BIS. Dermed er det 
"gamle" systemet rettferdig og ivaretar poenggivning for faktisk 
oppnådde resultater.  

3. Komiteen har fått tilbakemeldinger fra 10 medlemmer 
som er uenige i styrets endring for 2020.  I tillegg er vi uenige, så 
dermed er vi 12 medlemmer som er uenige i styrets siste vedtak. 
 
Tor-Arne og Karen Elise har laget et eksempelark for ulike varianter for 
poenggiving. I tillegg har Tor Arne hatt tlf møte med Ellen Utsi og 
Anette Vabø. Dette er gjennomgått på styremøtet. 
 
Styret har hatt en grundig diskusjon og styrets flertall vil la gjeldende 
vedtak fra september fortsatt gjelde.  
 
Altså: Dersom en utstiller gjennomfører en finale, så skal man ha 
poeng etter gruppefinale oversikten. Dersom man gjennomfører 2 
finaler får man poeng både fra gruppefinalen og BIS finalen. 
   
Styret vurderer å undersøke hvordan det gjøres i andre klubber i 
forbindelse med årets utstillingshund.  
 
Styret har kun fått fire skriftlige tilbakemeldinger fra medlemmer som er 
uenige i poengberegninger. 
 
Gjelder utstillingsåret 2021: 
Da vi allerede kan lese på utstillingsoversikten til NKK at det er 
mange utstillinger som er avlyst allerede i 2021, vil vi også i år 
bruke 3 utstillinger som tellende. 
 

  

Sak 
13/21 

Innkommet post. Til Info 

13.1 Epost fra NKK adm, mottatt 20 januar 

NKKs 59. ordinære representantskapsmøte (RS2020) 

Blir avholdt lørdag 20. mars 2021 som digitalt møte på Teams fra kl. 

09.00 – 18.00. Registrering fra kl 09.00-09.45, møtestart kl 10.00 

Elisabeth har bedt om å bli fritatt for deltagelse på grunn av ustabilt nett. 

Leder har hørt med Jon W. om han kan stille, og det har han sagt seg 

villig til å gjøre. Vi sender inn ny kandidat til nkk innen fristen 20 februar. 

13.2 Epost fra NKK mottatt 26.januar 

Hvordan håndtere årsmøter under pandemien 

NKK har sendt en veiledning på hvordan årsmøter kan håndteres, 

dersom man ikke kan få gjennomføre fysiske årsmøter. 



Styret tar infoen til etterretning. 

Årsmøtet planlegges som normalt, med forbehold om hvordan coronaen 

utvikles og hvilke smittevernregler som gjelder. 

13.3 Bestilling sendt til Magnor angående glasspremiene for årets 

utstillingshund og aktivitetshund. 

Har fått tilbakemelding fra vår kontaktperson på Magnor, Maren Haug 

Andersen, at det er Wenche Amundsen som håndterer slike 

bestillinger. 

I år blir motivet lundehund med egg i munnen. 

Har mottatt bekreftelse på bestilling og de kommer før 

Lundehunddagene.  

13.4 Epost fra Duk mottatt 29 januar. 

Søknad om dommerelevstatus. 

Kandidatens navn: Elisabeth Bugge Olsen 

Søker elevstatus på følgende raser: Resterende raser gruppe 2, og alle 

norske raser 

Merete har bedt Christen Lang om å sende rasekompendium. 

13.5 Epost fra NKK, mottatt 5.februar 

Invitasjon om møte vedrørende norske hunderaser og lagring NKKs 

sædbank 

Som dere er godt kjent med ble det i 1992 ble det besluttet å bygge opp 

en «genbank» for langtidslagring av sæd av de norske hunderasene. 

Hensikten var å sikre genmateriale de norske hunderasene for 

ettertiden.  

Dette er langt tilbake og vi antar at raseklubbene/-forbund i likhet med 

KKs administrasjon ser behov for et møte rundt hvordan vi sammen 

håndterer dette best mulig fremover. 

Vår invitasjon til slikt møte i 2020 måtte dessverre utsettes grunnet 

utbruddet av koronapandemien. Vi håper imidlertid nå at vi kan få til et 

møte og en «ny start». Flere klubber har også etterspurt dette.  

NKK sitt forslag til agenda for et møte er:  

• Status og ønsker fra de ulike raseklubbene/-forbundene (5-10 

min) 

• Ulike behov rundt bevaring av norske hunderaser 

• Føringer i prosjektet 



• Rutiner rundt søknader, uttak og avtaler med hannhundeier 

• Kostnadsdekning i fm uttak og frysing mv. 

• Ev. andre forhold  

Administrasjonen har sett på mulige tidspunkt for møtet og foreslår en 

av følgende datoer: 19. april eller 20. april 2021 kl. 1700 – 2100 

(fortrinnsvis på Teams) 

Klubben har etterlyst dette møtet og ser virkelig frem til å få diskutert 

dette med NKK. Ingvild Espelien og Sigrun Rytter fra ASU deltar.  

Sak 13.6 Epost fra Christoffer Hansen i Rolf Ottersen grafisk 

produksjon, mottatt 5 februar. 

Vi er et trykkeri som holder til på Klemetsrud i Oslo.  

Ser at dere har et medlemsblad, så ikke nøl med å ta kontakt for et 

uforpliktende tilbud på produksjon og evt adressering, lagerhold, pakking 

og utsendelse  

Mitt mål er å kunne spare dere for penger samtidig som jeg ønsker meg 

dere som kunde. 

Redaksjonen får en del henvendelser fra ulike leverandører, men 

foreløpig er de fornøyd med nåværende leverandør. Redaksjonen lagrer 

slike henvendelser for evt. framtidige behov. 

  

  

Sak 14 Nytt opplag av Lundehundboka 
 
Ingvild Svorkmo Espelien har fått kontakt med forlaget Vigmostad og 
Bjørke. Lundehundboka ligger nå hos en redaktør hos forlaget som 
heter Frode Molven. Han er positiv til nyutgivelse, men han kan ikke 
svare noe sikkert før han vet mer om hva NLK ser for seg. 
 
Ingvild ønsker denne gangen å søke stipend for å omarbeide boka, 
dersom hun får det til. Siste brukte hun helt sikker mer enn ett årsverk 
på å skrive den, og det går like mye nå, for den må omarbeides mye.  
 
Det gunstigste for klubben kan være og kjøpte maksimalt antall bøker 
og så selge videre til andre butikker 
 
Ingvild sier at det tar minst ett til to år å skrive ny bok, kanskje er det 
lurt å regne med tre år, for det bør gjøres et ganske stort arbeid med 
oppdatering, omarbeiding og nye bilder. Jeg tror også formatet skal 
endres.  
Da boken ble utgitt i 2012 var opplaget på 2000 stk og klubben kjøpte 
1200 av disse. Utgifter til boken jfr regnskap fra 2012 er at boken er 
utgiftsført med kr 185 302,20  
 



Siden det foreløpig er planlagt en større revisjon av boka, vedtar styret 
å bestille 2000 eksemplarer som sist. Flere av de som har bok nr.1, vil 
sikkert også ha med seg den nye boka i tillegg til nye medlemmer og 
valpekjøpere.  
 
Revideringen vil ta to-tre år før boka er ferdig og blir gitt ut. Dette er en 
investering for minst ti år framover i tid.  
 
Styret takker Ingvild for at hun stiller seg positivt til å påta seg den store 
jobben med å revidere Lundehund boken og være forfatter for dette 
store prosjektet.  
 
Styret har allerede over flere år satt av penger til ny revidering. 
  

  

Sak 15 Digitalt foredrag med Eva Bodfäldt under Lundehunddagene 2021. 
 
Foredraget blir torsdag 8. juli kl. 18-21. Eva har blant annet utgitt boken 
Kontaktkontraktet, som Elin Maribo har skrevet om i Lundehund-nytt i 
2020. 
Eva er hundepsykolog. 
Det blir et 3 timers foredrag og koster kr 10 000,- 
 
Dette er et forslag fra Jon Wagtskjold og Elin Maribo 
De foreslår at foredraget med Eva Bodfäldt blir en gave fra klubben til 
klubbens medlemmer ved at det streames på enten klubbens 
hjemmeside eller på klubbens Facebookside samtidig som det holdes 
digitalt for deltakerne på Lundehunddagene 2021. 
Ifølge Jon er dette fullt mulig. Foredraget må da være gratis for alle. 
 
Bør vi gi dette til våre medlemmer? 
 
Styret mener at økonomien er så god at dette kan tilbys medlemmene 
å med seg gratis.  
 
Dette er avhengig av at foredragsholder sier ja til dette.  
 
Tor-Arne vil ta kontakt med Elin for å få på plass det formelle i 
forbindelse med foredraget.  
 
Dette vil ikke være avhengig av om Lundehunddagene blir arrangert 
som normalt eller ikke.  
 

  

Sak 16 Valpeåret 2020 
 
Ny rekord i valpefødsler! 
I 2020 ble det født hele 140 lundehundvalper fordelt på 46 kull. 
 



Styret setter stor pris på denne store økningen på antall fødte valper. 
Dette lover godt for framtiden. 
 
Det kommer en stor artikkel fra ASU om dette i neste Lundehund-nytt.  
 
Det er budsjettert og planlagt å ha ett til to fysiske oppdrettsseminar i 
2021. Kanskje man også kan vurdere om dette kan gjøres via Teams? 
Bakdelen da er at man ikke får så gode diskusjoner. 
 

  
 
 

Sak 17 Støtt klubben -bruk Flügger, mottatt pr. post januar 2021 
 
Flügger Andelen er et konsept som er helt lik grasrotandelen i Norsk 
tipping, hvor de tilbyr 20% rabatt på alt av maling og verktøy i alle deres 
Flügger farve butikker. I tillegg gir de ytterligere 5% tilbake til klubben. 
 
Klubben ønsker ikke å gå inn på en slik avtale nå.  
 

  

Sak 18 Referat fra Museumsgruppa 
 
Planer fra Museumsgruppen fremover. 
 
Karen Elise har vært i kontakt med Karina Krogh som er vår 
kontaktperson på Jektefartsmuseet i Bodø. Vi ønsker å arrangere 
lundehundmyldring ute på museumsområdet og avholde foredrag inne i 
konferansesalen.  
 
Vi vil da invitere lundehundeiere i nærheten eller som er på tur i 
området til å komme til Jektefartsmuseet for å vise fram hundene til 
besøkende. 
 
Foreslått tidspunkt er 29. juli (Olsok).  
I samarbeid med Jektefartsmuseet vil vi legge til rette for 
arrangementet i forhold til de da gjeldende smittevernsregler.  
 
Styret støtter planen for dette.  
 

  

Sak 19 NKK film om de Norske hunderasene 
 
Prosjektet er nå kommet så langt at det snart er Norsk Lundehunds tur 
til å presentere seg.  
 
 
Leder har kontakt med video mannen og gitt noen forslag til eiere i de 
områdene filmteamet skal til. 



Klubben ønsker å vise fram litt allsidige aktiviteter lundehunder kan 
være med på. Nye valpekull. Gjerne småbarnsfamilie, som kan vise at 
lundehunden også er en god familiehund.  
 
Filmteamet vurdere faktisk også å komme til Tromsø og filme egg leiter 
hundene, samt dra til Trøndelag for å filme prosjekthunder og få fortalt 
historien. for å få bredest mulig presentasjon av rasen.  
 
Styret får se filmen når den er under produksjon for å komme med 
tilbakemeldinger. Men det er NKK som er oppdragsgiveren og har 
bestilt produktet.  
 
 

  

Sak 20 Eventuelt 
 

  

 

Neste styremøte: Muligens teamsmøte med Asu 12.mars. 
Neste skypemøte 30.mars 2021, kl. 1900-2100 
Referent: Karen Elise  


