REFERAT FRA STYREMØTEHELG

Dato:

Fysisk styremøte i Trondheim 25-27.08.17

Tilstede: Merete, Astrid, Svein Birger, Karen Elise
Forfall:

Irene, Even og Elisabeth

Gjennomgang av referatet 20.06.17
Info fra NKK. Høring- økonomisk støtte til dommerutdanning, landslag
mv. Høringsfrist er 1.september.
Vårt svar:
Når det gjelder finansieringen av arbeidet foreslår Norsk
Lundehund Klubb at den økonomiske støtten fordeles likt mellom
de tre ulike særkomitéene. Dette vil rette opp dagens
skjevfordeling og sikre videre utvikling innen alle grener. Vi mener
også det er behov for ytterligere midler til fordeling og foreslår at
aktivitetsavgiften økes til 12% uten øvre grense for avgiften. Det vil
si at gjeldende maksimalbeløp på henholdsvis 40 kr og 44 kr
opphører.
Vårt valg av finansieringsordning var ikke enkelt. De ulike
alternativene hadde alle gunstige og mindre gunstige sider. To av
alternativene mener vi ville være spesielt uheldige. Dette gjelder en
økning av medlemsavgiften til NKK da det er avgjørende at flest
mulig av Norges hundeeiere er medlemmer i NKK, også de som
ikke driver aktiv hundesport. Forslaget om å innføre en generell
aktivitetslisens mener vi også er uheldig. Innføringen vil være
administrativ krevende og kan bidra til å heve terskelen for å delta i
hundesportsaktiviteter.
Foreslåtte økning av aktivitetsavgiften er enkel å gjennomføre, da
ordningen allerede er innarbeidet. Norsk Lundehund Klubb mener
det er rom for en mindre økning av påmeldingsavgiftene uten å
ramme deltakerantallet ved de ulike arrangementene.
Norsk Lundehund Klubb ønsker NKK lykke til i det videre arbeidet
og håper dere kommer fram til en god modell for støtte til
dommerutdanningen og landslag for å sikre nødvendig rekrutering
av nye dommere.

Info fra NKK angående årets utstilling på Sanngrund. Den ble godkjent
8.7.2017 og kr 23.290,- er overført til vår konto.
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Ny vandrepris til Beste hannhund med avkom.
Denne saken ble behandlet av det gamle styret på epost, rett før
Spesialen.

Vedtak

Styret godtar statuttene og ønsker prisen velkommen. Første
utdeling blir på Spesialen på Sanngrund den 8.juli
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Konstituering av det nye styret
Alejandra Garcia hadde ett år igjen av styrevervperioden. For å få
kontinuitet ble styret enig om at Karen Elise Dahlmo er på valg til neste
år.
Karen Elise har sagt seg villig til å være sekretær.
Kasserer. Styret er forespurt om noen kunne ta på seg jobben som
kasserer. Ingen meldte seg og leder spør nåværende kasserer om hun
kan fortsette det gode arbeidet.
Leder tok en tlf til Solveig Steinnes, etter møte og spurt om hun
kunne tenke seg å fortsette som kasserer, og det var greit. Hun
gjør en uvurderlig jobb og det er meget betryggende å ha en
person som er regnskapskyndig til dette.
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Innkomne saker:
A
Klubben har vært så heldig å få en av medlemmene våre Bård Mathias
Andersen antatt på NKKs dommerkurs.
I NKL har vi fortiden bare en spesialdommer (undertegnede) og jeg blir
70 år til neste år så det vil være begrenset tid jeg vil ha igjen som
dommer. Derfor er det svært gledelig, og på tide at vi får frem nye
dommere fra egne rekker. Det er svært viktig for rasens fremtid. Norge
er jo rasens hjemland og vi bør ha gode spesialdommere her.
NKK gir ingen økonomisk støtte til utdannelsen som er kostbar både på
grunn av den tid kandidaten vil bruke, men også fordi en
dommerutdannelse vil kreve mange reiser.
Jeg henstiller derfor til styret om det kan være mulig å støtte kandidaten
økonomisk? Selv har jeg sagt at jeg vil støtte ham som mentor. Håper
og tror at han vil bli en god dommer for rasen i fremtiden.
Vennlig hilsen
Christen Lang

Styret ser i samarbeid med kasserer på budsjettet for neste år for å
bygge opp fond som kan brukes etter søknad når noen i klubben
vil ta utdanning.
Styret får mandat til å dele ut stipend etter vurdering av søknad.
B
Vi inviterer lundehundfolket til Bømlo i 2021. Om klubben bifaller dette,
går vi videre med planlegginga.
Mvh Elin Mariboe og Rune Aga
Styret takker for innspill og er satt inn i langtidsplan for Spesialen.
Leder sender tilbakemelding til og styret jobber videre i samarbeid
med initiativtakerne i forhold til tidspunkt.
C
Norsk Hestesenter er i gang med "Hoppelinjeprosjektet", der de
forsøker å identifisere hopper det slektskapsmessig spesielt kan være
interessant å avle på og bevare. Legger ved
link; https://nhest.rikstoto.no/Nyheter/2017/April/Hoppelinjeprosjekt2017/
Er lignende tiltak interessant for lundehund? Vi har jo de genene vi har,
men er det verdt å sjekke hunder, da hanner, som spesielt bør gå i avl
før de blir for gamle, for å ikke miste ytterligere gener? Vi vet jo at
mange hanner aldri får sjansen til å gå i avl (mens enkelte har fylt kvota
før de er 2-3 år), men kanskje kunne et slikt "prosjekt" bidra til at flere
bruker ulike hanner i avl (hannene blir mer interessante)?
Kan slik informasjon hentes ut fra databasen av eiere eller avlsrådet per
i dag? Eller kan det være en mulighet på sikt?
Fra Elin D.W.Johannessen
Saken sendes videre til avlsrådet.
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Endringsmelding over det nye styret sendt til
Brønnøysundregistret 27.07.17
Leder har fått fødselsnummeret til alle nye styremedlemmer.
Registreringen godkjent i Enhetsregistret 31.07.17
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Ny leder for Hjemmesiden www.lundehund.no
Ragna Fossen ønsker å trekke seg. Marc Daverdin har sagt seg villig til
å hjelpe til med det tekniske, men vi trenger en som kan ha ansvaret å
legge ut ting på hjemmesiden. Bør skrive relativt godt norsk og ordlegge
seg kort og konsist.
Astrid Driva Rødsand og Bård Mathias Andersen tar kontakt med
Ragna Fossen for å få innføring i redigering på hjemmesida som kan
avlaste Ragna Fossen. Vi ønsker ar Marc Daverdin fortsetter med den

viktige jobben med databasen, og Ragna har sagt seg villig til å være
behjelpelig med det tekniske sammen med «Fastname» og Ideo Design
as ved Mari. Dersom Marc ønsker det, kan Ragna innføre han i det
tekniske, så er de to stk fra klubben som kan dette.
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Ny kontaktperson for Oslo
Ragna Fossen ønsker avløsning, men kan godt være behjelpelig med å
arrangere lundehundtreff.
Styret jobber med saken i samarbeid med Ragna Fossen
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Nye folk til Årets Aktivitetshund.
Elin D.W. Johannessen ønsker avlastning pga mye jobb med
valpeformidlingen.
Styret kontaktet Elin på telefon. Styret skal finne to personer som får
opplæring i løpet av det inneværende år, som kan fungere som
aspiranter og få opplæring ved årets telling. For etter hvert å overta
jobben selvstendig.
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Lundehundboka
Vi har ikke så veldig mange eksemplar igjen av boka, som ble utgitt i
2012. Vi bør lage en fremtidsplan.
Styret tar kontakt med forlaget om de har restopplag. Merete tar seg av
saken. Det er ca 120 bøker igjen. Det er satt av penger på budsjettet for
2018 i forhold til revisjon.
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Forum hvor diskusjoner kan foregå
På medlemsmøtet på Sanngrund ble det etterlyst det gamle forumet på
hjemmesiden. Noen savner en plass for bare lundehund eiere å ha en
saklig diskusjon på.
Styret har ikke kapasitet til å administrere et slikt forum. Styret
oppfordrer til å bruke hjemmesida til informasjon og at medlemmene
sender inn saker til styre og avlsråd som de ønsker tatt opp.
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Styrets representant til NKKs 56 ordinære Representantmøte
Møtet skal være lørdag 4. og søndag 5.November
på Clarion Hotel og Congress Oslo Airport fra kl 10.
Styret velger at Astrid drar, Svein er vara.
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Møteplanlegging for skypemøter
Møtene holdes på kveldstid fra 1900-2100

13. september, 24. Oktober, 21. November og 19. Desember. Siste
møte vurderes i forhold til viktighet.
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Hundetellingen i 2018
Vi diskuterte dette en del med Avlsrådet. Og kom frem til denne
prosessen som vi håper blir lettere å gjennomføre.
Hundetellingen skal gjennomføres elektronisk. Revisjon av spørsmålene
(Avlsrådet) lages klar til 1. November. Data linken (Marc og Lille)
klargjøres til 1. Desember. Den skal kobles opp mot Databasen Den blir
sendt ut til alle epostadressene i begynnelsen av januar 2018. Lille
påtar seg å styre denne prosessen med Databasen.
I utgangspunktet bruker vi de gamle spørsmålene som har vært før,
med litt justeringer. Spørsmålene må ikke endres for mye, år til år da
mye av dette skal kunne brukes i jobben med RAS og utarbeiding av
statistikk.
Første steg av tellingen gjøres sentralt i klubben (styret/Avlsråd) – ikke
fylkeskontaktene i første omgang. Frist tenkt til 1.mars. Linken vil også
bli distribuert til diverse sider slik som fylkeskontaktenes facebook sider
etc.
Etter at fristen er gått ut vil vi trenge hjelp av Fylkeskontaktene til å
innhente de som ikke har svart. Liste av disse tas ut av Lille.
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Infostrategien skal revideres i løpet av 2017
Vi diskuterte den så vidt denne sammen med Avlsrådet. NLK s
infostrategi er basert på et grundig arbeid, men er for omfattende og
detaljert til at den fungerer i praksis.
Styremedlemmene skal lese nøye igjennom den og komme med forslag
til forenkling utover høsten. Saken utsettes.
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Eventuelt
1 Vi sender en forespørsel til Magnor glassverk for å få laget nye
produkter til Lundebua.
2 Spesialene fremover med kontaktpersoner.
2018 – 3.-5.August med Årsmøte den 3 og Utstilling den 4. på
Åros camping i Søgne.
Astrid er styrets kontaktperson
2019 – 6-8. Juli, Mosjøen,
Karen Elise er styrets kontaktperson.

2020 – 10. -12. Juli, Værøy
Merete jobber med dette.
2021 – Bømlo
2022 – Morokulien
2023 – Trondheim
2024 – Værøy
2025 – Rogaland
3 Styret savner et oppdatert navn på hele helgen hvor vi avvikler
årsmøte, utstillingen vår «Spesialen» og lundehund treff. Merete
skriver på FB gruppen vår og oppfordrer til navnekonkurranse og
Svein ordner med premie til den som har forslag på navn, som vi
vil bruke.
4 Vi hadde tlf kontakt med Valpeformidler. Det er lang venteliste
både i Norge og utlandet. Styret ønsker at Valpeformidler skal
konsentrere seg først og fremst om de norske, som er på
venteliste. Så de utenlandske oppdretterne, og først og fremst
der det er avlspartnere fra før av.
5 Karen Elise tar kontakt med avlsrådet v/ Hanna angående
revisjon av infofolderen, som ligger på hjemmesiden.
6 Karen Elise tar kontakt med Ragna i forhold til neste års kalender
angående datoer som vi gjerne ønsker i kalenderen.
7 Leder skal kontakte noen sentrale personer på Værøy angående
mulighet for å få opprettet et museum i Røssnesvågen. Ønskelig
å komme i kontakt med rette personer i og utenfor kommune
administrasjonen. I Røssnesvågen er det i de siste årene blitt
renovert mange gamle bygg og det er ønskelig å sjekke ut om vi
kan være med å berike historien med vår hunds kulturarv.
8 Leder har også fått kontakt med sentrale personer på Værøy,
som kunne tenke seg å lage til et campingområde med service
hus, tiltenkt bobiler og campingvogner. Dette er spesielt
interessant i forhold til Værøytreffet i 2020.
9 Revisjon av RAS i 2018, snakket vi også med Avlsrådet om. Og
vi kom frem til et foreløpig forslag til tidsplan. I denne
revideringen er Hundetellingen viktig, derfor blir det viktig å få
gjennomført den i begynnelsen av 2018. Prosessen kunngjøres i
første nr av Lundehund-nytt 2018 og første utkast håper vi er
ferdig for presentasjon på Åros i Kristiansand i august. Styret
vedtar og sender det inn til NKK i løpet av desember 2018

Neste styremøte: 13. September
Referent: Karen Elise Dahlmo

