Referat styremøte 27.11.2014
STYRET FOR NORSK LUNDEHUNDKLUBB
SAKSLISTE STYREMØTE 27.11.2014
Sted
SKYPE
Tilstede
Rita Daverdin, Turid Helfjord, Sigrun Rytter, Tove E. Strandmoe, varamedlem
Alejandra Garcia, varamedlem Gerd Langenes
SAK 31
2014/2015
SAK 32
2014/2015

Godkjenning av referat fra 30.10.2014
Godkjent uten anmerkning.
Avlsrådet foreslår at klubben arrangerer et seminar med Pia Svedberg i 2015
Vi ser for oss at:
Møtet det holdes i nærheten av Gardermoen
Medlemmer med lang reise tilbys reisestøtte
Det tas deltager avgift
Første versjon av IL-veilederen lanseres innen møtet og kan danne grunnlag for
diskusjon
Noe av gaven fra Petter brukes til formålet i tillegg til noe av avlsrådet budsjett +
deltageravgift
Dersom styret velger å samle lokalkontaktene til dette, kan kanskje styret legge noe
penger i tiltaket også.

SAK 33
2014/2015

SAK 34
2014/2015

Styret har startet diskusjonen om hvordan gjennomføre dette. Tar opp igjen saken
neste styremøte.
Styret foreslår at det settes sammen ett panel med Pia Svedberg, en behandlene
veterinær, kanskje noen fra Norges veterinærhøyskole og kanskje noen fra NKK. Det
sjekkes ut hvor det kan arrangeres. Dette skal være ett åpent seminar for alle som er
medlemmer. Vi inviterer medlemmer fra de andre nordiske land, mot ei
seminaravgift.
Rapport fra RS og dialogmøte av Sigrunn.
NKK beholder det store certet. NKK har jobbet beinhardt med økonomien og den er i
ferd med å rette seg. Ingvild Espelien ble valgt inn i hovedstyret. Se fullstendige
referat på NKK sine nettsider.
Begrepserklæring tillitsvalgt og fylkeskontakt.

Begrepsavklaring
Tillitsvalgt og Fylkeskontakt.pdf

SAK 35
2014/2015

Saken utsettes til fysisk styremøte i januar. Flere styremedlemmer trenger mere tid.
"Webansvarlige Elin Mariboe Hovde og Ragna Fossen ønsker at Norsk
Lundehund klubb skal kjøpe domenenavnet norsklundehund.no som klubben har fått
tilbud om. Dette på grunn av faren for at domenenavnet kan bli
misbrukt av domenehaier. En domene hai er en person som kjøper opp ledige
domenenavn, for så å legge ut falsk informasjon. Vi ønsker ikke at dette
skal skje Norsk Lundehund klubb. Vi foreslår å kjøpe opp og flytte
domenenavnet til FsatName som vi allerede har domenet lundehund.no hos,

for deretter å linke det til lundehund.no."
Ett enstemmig styre vedtar å kjøpe domenenavnet norsklundehund.no
SAK 36
2014/2015

NLKs database: Ansvarsnivå, innsynsrettigheter og taushetsplikt.
Første utkast er gjennomgått og sendt tilbake til avlsrådet med kommentarer.

SAK 37
2014/2015

Eventuelt
NKK jobber med at medlemmer skal få annonsere valper på deres nettsider
9 – 11 januar, styremøte Sandefjord
Ett medlem meldte inn bekymring rundt en ny fb-side som kaller seg "Vi som vil avle
renrasede lundehunder". Styret diskuterte saken under eventuelt, og var enig om at vi
ikke kan si noe på at enkeltmedlemmer oppretter egne fb-sider. Det beste for rasen er
at det blir en enda mer aktiv avl på Norsk Lundedhund. Styret var enig om at vi å
bare bli enda bedre på informasjon ut til medlemmene, og at denne diskusjonen vil
fortsette i neste styremøte.

Referent Tove E. Strandmoe

