
RETNINGSLINJER FOR FYLKESKONTAKTER I NORSK LUNDEHUND KLUBB 

Vedtatt av styret i Norsk Lundehund Klubb, dato: 19.02.2015 

Oppgaver: 

1. Fylkeskontaktene i Norsk Lundehund Klubb skal fungere som et 

bindeledd mellom styret i klubben og medlemmene i de ulike fylkene. 

2. I de fylkene der det er egne avdelinger vil styret i avdelingene ta seg av 

fylkeskontaktenes rolle dersom annet ikke er avtalt. 

3. Fylkeskontaktene er underlagt styret og har en funksjonstid på 4 år, med 

mulighet for forlengelse til 6 år. Årsmøtet i avdelingene bestemmer 

funksjonstid for sitt styres medlemmer. 

Nedfor brukes begrepet «Fylkeskontakt», og der annet ikke er spesifisert så 

gjelder de samme retningslinjene for avdelingene. 

4. Fylkeskontaktene er solidarisk ansvarlige for klubbens arbeid, og skal på 

en god måte ivareta oppgavene som følger av retningslinjene (jf. 

Informasjonsstrategi for Norsk Lundehund Klubb 2015-2017).  

5. Fylkeskontaktene skal være bevisst sin kommunikasjon utad, herunder i 

sosiale medier, da de som fylkeskontakter blir identifisert med klubben 

(jf. Informasjonsstrategi for Norsk Lundehund Klubb 2015-2017).  

6. Fylkeskontaktenes viktigste oppgave er å gjennomføre hundetelling hvert 

andre år med frist for innlevering 1. mars. Tellingene foretas i partallsår. 

7. Fylkeskontaktene mottar varsel om styremøtene hvor de kan melde inn 

saker de ønsker skal tas opp.  De blir spesielt kontaktet på saker som 

gjelder deres fylke.  De får tilsendt referat fra hvert styremøte. 

8. Fylkeskontaktene oppfordres til å få i stand lokale treff, med særlig vekt 

på de som er nye eiere av vår rase. 

9. Fylkeskontaktene skal bidra til å spre positiv informasjon om rasen. 

10. Fylkeskontaktene skal hjelpe medlemmer i sitt fylke ved spørsmål om å 

finne parringspartner for tispe/hannhund. Ved behov henviser de til 

klubbens avlsråd. 

11. Fylkeskontaktene skal levere inn en kort rapport om antall medlemmer 

og hunder i sitt fylke og lokal aktivitet til styrets årsmelding.  

12. Fylkeskontaktene oppfordres til å skrive innlegg i Lundehund-nytt fra 

treff, kurs og annen aktivitet i sitt fylke. 

13. Fylkeskontaktene oppfordres til å holde øynene åpne for engasjerte, 

entusiastiske eiere som kan være med å bidra i klubbens ulike verv. 



Styret skal: 

1. Gi tilbud om fylkeskontakt-samling hvert 2. år. 

2. Gi tilbud om opplæring i bruk av klubbens database. Dette kan foregå på 

SKYPE eller på samlinger. 

3. Utarbeide og oversende skjema for hundetelling i god tid før årsskiftet de 

årene det skal utføres tellinger. 

 

Ansvarlig for medlemsregistret og hundekartoteket skal: 

1.  Sende ut oppdaterte medlemslister sortert på fylker tre ganger i året. 

 

Særlig om funksjonstid og mislighold: 

Fylkeskontakter som ikke følger retningslinjene vil måtte påberegne og bli 

erstattet av ny kontakt for sitt fylke. Hundetellingen skal ha stor prioritet.   

Det vil bli betraktet som mislighold dersom fylkeskontakter ikke er solidariske 

til klubben og/eller skader klubben sitt navn og omdømme.  

 

Fylker og navn på fylkeskontakter 

Finnmark Elin D. W. Johannessen 
Troms Merete Evenseth 
Nordland NLK avd. Nordland v/ Karen Elise 

Dahlmo 
Nord-Trøndelag Unni Hofstad 
Sør-Trøndelag NLK avd. Trøndelag v/ Hanna Gautun 
Hedmark Geir Morten Jansberg 
Oppland Gro Viken 
Oslo Roger Gibson 
Akershus Alejandra Garcia (overgangsordning) 
Østfold Irene Zachariassen 
Buskerud, Vesfold og Telemark Gerd Haugen 
Aust- og Vest-Agder Gerd Langenes  
Rogaland Liv Skjervik 
Hordaland, Sogn og Fjordane Lille Wagtskjold 
Møre og Romsdal Tove Ann Lillevik Vatne 
 



 


