Referat styremøte 10.01.2015 og 11.01.2015
STYRET FOR NORSK LUNDEHUNDKLUBB
SAKSLISTE STYREMØTE 10.01.2015 -11.01.2015
Sted
Nøtterøy
Tilstede: Turid Helfjord, Rita Daverdin, Sigrunn Rytter, Alejandra Garcia, Gerd
Tilstede
Langenes, Tove E. Strandmoe
Elin W. Johannesen, på høytalene telefon.
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Godkjenning av referat fra 27.11.14
Godkjent uten anmerkning
Begrepserklæring tillitsvalgt og fylkeskontakt.

Begrepsavklaring
Tillitsvalgt og Fylkeskontakt.pdf
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Elin orienterte om info strategi.
Vi gikk igjennom begreper som «tillitsvalgt» og «personer med tillitsverv». Styret
kom fram til at tillitsvalgte er de som har blitt valgt av årsmøtet. (Styret,valgkomite
og revisor)
Personer som har tillitsverv er de som er oppnevnt av styret som har ett avgrenset
mandat for Norsk Lundehundklubb.
Begrepet fylkeskontakt beholdes, da det er ett godt innarbeidet begrep i klubben.
Nye regler vedrørende stor cert for N UCH.
NKKs raseklubber og forbund
Som kjent vedtok RS 2014 å opprettholde ordningen med storcert, men at
raseklubber/forbund med raseforvaltning for raser som har tilleggskrav for å
oppnå Norsk Utstillingschampionat (N UCH)kan velge at det ikke skal kreves
«storcert» for oppnåelse av N UCH (men kun 3 cert på utstilling i Norge for 3
ulike dommere osv).
Nedenfor gjengis retningslinjer vedtatt av NKKs hovedstyre som angir hva
klubber/forbund må gjøre for å varsle om de ønsker bortfall av storcert for
sin/sine raser.
Vedtak i NKKs hovedstyre 10.12.2014 sak 159/2014 om retningslinjer for
praktisering:
• Hovedregelen for Norsk utstillingschampionat (N UCH) er et
generelt krav om 3 cert på utstilling i Norge for 3 ulike dommere hvorav minst
ett av det tre certene må være tatt på NKK utstilling i regi av NKK eller
raseklubb/forbund som har storcert. Minst ett cert må være vunnet ved fylte
24 måneder eller senere.
• For raser med tilleggskrav for oppnåelse av N UCH har den
enkelte raseklubb/forbund som har raseforvaltningsansvaret mulighet til å

velge bort storcert.
• Vedtak om å velge bort storcert kan fattes av raseklubb/forbund
enten i styrevedtak, årsmøtevedtak el. ut fra hva klubb/forbund har av
retningslinjer for slike avgjørelser. Dette gjøres gjeldende fra 1.1. påfølgende
år.
• Spesielt for 2015 gjelder at raseklubb/forbund som ønsker å velge
bort storcert fra 1.1.2015, må fatte styrevedtak om dette og melde fra til NKKs
administrasjon innen 1.2.2015.
• Raseklubber/forbunds vedtak om å velge bort storcert gjelder for
en minimum virketid på 3 år fra iverksettelse. Deretter kan raseklubb/forbund
ev. velge å gå tilbake til hovedregelen fra og med hvert påfølgende årsskifte.
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Ikke store forandringer for vår rase. Hvis hunden som vinner er fullcertet med små
cert, skal cert deles ut til neste deltager i plasseringen med ck.
Planlegging av IL seminar
Seminaret vil bli holdt 2.-3 mai, på Vidaråsen i Andebu, Vestfold. Ca 30 minutter fra
Torp flyplass. Transport fra/til flyplassen kan ordnes.
Foredragsholdere blir kontaktet og booket så fort det lar seg gjøre.
Hundetelling, hva skal til for å få den bedre gjennomført i 2016?
Utsatt, sees i sammenheng med sak 43
Gjennomgang og formalisering av verv for fylkeskontakter.
Styret gikk igjennom «Retningslinjer for Lundehundkontaktene». Disse vil bli revider
og komme i ny form i løpet av 2015.
Refusjonsbeløp til kjøper av kryptocrhide hanner.
Styret anbefaler oppdretter å refunderer kr 3000,00 til valpekjøper, dersom valpen er
kryptorchid ved 18 mnd alder.
Eventuelt
Svar på brev til styret fra Helge Tollefsen er under utarbeidelse. Gjennomgått av
styret.

Referent Tove E. Strandmoe

