Referat STYREMØTE

Dato:

19.10.16

Tilstede: Merete, Alejandra, Morten, Gerd, Aud
Forfall:

Elin, Irene

Referatet fra Har alle gjort det de har forpliktet seg til, siden sist?
Bergensmøte Sak 80 er ikke i boks. Sak 87 utsettes til neste år.
Sak 112

Innkomne saker/info fra NKK
Epost fra NKK om Vurdering fra NKKs
Dommerutdanningskomite (DUK): Jari Partanen fra 7290
Støren, søker elevstatus på alle raser i gruppe 5
Epost fra NKK om Vurdering fra NKKs
Dommerutdanningskomite (DUK): Irene Donne, 5229
Kalandseidet, søker elevstatus på vår rase.

Leder har fått melding fra Karl Eddie Berge fra 7290 Støren at
han nå hadde fått innvilget elevstatus på Norsk Lundehund.
Epost fra NKK at den 23.09.16 ble endelig vår utstilling i
Lofoten anerkjent og pengene kr 19.094,- blir overført til
kontoen vår.
Leder har sendt rasekompendiet med ett velkomstbrev til
alle nye dommerelever.

Sak 113

Innkomne saker/info fra Kryssningsgruppen/Avlsrådet
Info fra Kryssningsgruppen angående ny parring (1. Oktober)
mellom buhund tispa Kimura’s Nelly og lundehunden Avle
Løvetann. Begge hundene var veldig iherdige og målrettede.
Info angående ny parring (9. Oktober) mellom 2.generasjon
krysning, Pippi og Eriksro Trevliga Liam (Kark)

Sak 114

Innkomne saker/info generelt
Den 4.10.16 fikk leder epost fra den nye kassereren, Solveig

Steinnes, at nå var hun endelig inne i nettbanken til klubben.
Melding fra Sigrun Rytter at NKK ikke hadde mottatt
påmeldingen hennes, for Avlsrådskurset i januar. Det viste seg
at det gjald Lille Wagtskjold sin påmelding også.
Flere tilbakemeldinger fra lundehund kontaktene i landet, hvor
de roser styret for gode referater fra sakene våre.
Info fra Jon Wagtskjold om at i nettutgaven av Svenska
Lapphundklubbens on-line magasin, Lapphunden 3/16 var det
et flott portrett av Christen Lang og en godt skrevet artikkel av
Bård Andersen angående Kryssningsprosjektet.
Epost fra Redaksjonskomiteen for Lundehund-nytt, angående
sak 100/2016 om tiltak for å gjøre medlemsbladet rimeligere.
Styret har vedtatt å 4 utgaver i året. 1 utgave på 64 sider
og 3 på 32 sider.
Noen av disse utgiftene føres over på budsjettet på
administrasjon, dette fordi vi bruker blad nr 2 til å sende ut
årsmelding.
Epost fra dommer Aase Jacobsen, som hadde fått i oppgave å
oppdatere Dommerforeningens hjemmeside, med elektroniske
rasekompendier.
Epost fra Marc Daverdin om at vi bør få Taushetserklæringen
til Databasen, oversatt til engelsk.
Sally Haugen har oversatt taushetserklæringen til engelsk.

Sak 115

Ny Fylkeskontakt i Hedmark
Belinda Andersen trer inn som fylkeskontakt for Hedmark.

Sak 116

Dommer på utstillingen i 2017
Dommer: Eivind Miærum.
Ringsekretær og skriver er på lass.

Sak 117

Juleannonsen i Hundesport fra NLK
Bestilt annonse.

Sak 118

Justere ordlyden i Parringsavtalen angående Sprangpenger.
Dagens tekst er som følge:

«Tispeeieren betaler kr. 500,- kontant når valpene er født, uavhengig
av om valpene er levende eller dødfødte. Samme pris uansett hvor
mange paringer. Hvis det blir valper etter paringen, betales
hannhundeier med kr. 1 750,- pr. levende valp når valpene er solgt
eller senest ved 12 ukers alder. Dette er uavhengig av hvilken inntekt
oppdretter kan få av valpen og om oppdretter beholder en valp selv.»
Forslag på ny tekst:
Paringsavgift bør betales for paring/inseminering, uavhengig av om
det fødes valper eller tispa går tom. Det er greit at dette gjøres når
paring er utført.
Ordet «kontant» kan vel også strykes i disse dager med VIPS og lign
muligheter.
Styret har vedtatt å fjerne sprangpenger.
Dette på grunn av utfordringer knyttet til mye reising og utgifter
som faller på tispeeier.
Tispeeier og hannhundeier blir enige om reiseutgifter dersom
hannhunden kommer til tispen.
Dette trer inn 01.01.17
4 stemte for å fjerne sprangpenger 1 imot.

Sak 119

Bestille Halsbånd fra Kifani til Lundehund bua.
Vi får 10% på disse prisene om vi bestiller 10 eller flere like bånd. Det
gjelder med lik brodering, så om vi vil dele de opp i forskjellige
størrelser og med forskjellig forstoff så skal vi likevel få rabatt.
De har lagret alle data fra sist, farger og størrelser som vi bestilte da.
De har også levert med rasenavnet vårt på mellom to forskjellige
poter, et bilde av lundehund poten, og et avtrykk på hver sin side av
Norsk Lundehund.
Bestiller 30 halsbånd til tispe og hannhund.

Sak 120

Påmelding til Raseparaden på Dogs4all
Frist 23 oktober
Geir Morten har ordnet det.

Sak 121

Rasekompendiene
Trenger vi snart å trykke opp noen nye?
Avlsrådet ønsker at vi kan legge ut rasekompendiet på klubbens

hjemmeside til å laste ned derfra. Samt at vi bør ha noen
papirutgaver. Og vi må også bestemme hvor mye det skal koste når
vi selger det.

Pr 6.10.16 har vi følgene (hos Merete, Hanna og Christen til
sammen)
39 Norske
27 Franske
45 Tyske
43 Engelske
Har Lundebua noen eksemplarer
Rasekompendiet skal legges ut på hjemmesiden men med
sperre for utskrift.
Merete søker NKK om 3000 kr til å trykke opp 40
rasekompendier.
Dommere får det gratis ellers er prisen 100 kr.

Sak 122

Eventuelt
Kontaktpersoner i mage tarm gruppa
De to nye i kontaktlista skal stå, men i fremtiden skal alle
kontaktpersoner vedtas av styret (se infostrategi)
Merete gir beskjed til redaksjonen for hjemmesiden og
lundehundnytt om at endringer på kontaktpersoner for klubben
skal kun gjøres med beskjed fra styret.
4 stemte for at de to nye skulle stå 1 imot.

Referent Alejandra og Aud

