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Godkjenning av referat fra 09.10.2014
Godkjent uten anmerkning
Utsatt sak: dommere neste års utstilling. Samme forslag som sist møte : Nina
Karlsdottir og Hans Åke Sperne. Styrets medlemmer oppfordres til å komme med
andre forslag.
Innkomne forslag: Leif-Ragnar Hjorth og Frank Christiansen, fra Gerd Langenes
Kari Granås Hansen, fra Rita Daverdin
Anne Indregård, Vigdis Nymark
Nina Karlsdottir og Leif- Ragnar Hjorth ble vedtatt. Rita sender forespørsel til
dommerne.
Lokalisering av utstilling i 2016. Forslag fra avd. Nordland: samlokalisere
utstillingen med Lofotutstillingen. Viktig her: få på plass komite så snart som mulig
over nyttår 2015.
Spesialutstillingen 2016 søker vi om å få på Ramberg i Lofoten. Den legges til helga i
månedskifte juni/juli. Rita sender søknad til NKK.
Bøker: skal vi fortsette ordningen med å donere bøker til veterinærklinikker? Bård
Andersen og Ingvild Espelien har gitt bøker til veterinærklinikker, skal vi tilby
refusjon av disse? Hvor mange bøker skal vi ha på budsjettet hvert år til dette?
Vi fortsetter ordningen med å dele ut bøker til veterinærer. Ca 10 bøker i året. De som
har gitt bøker til sin veterinær, får ikke dette refundert.
Rapport fra Sigrunn etter deltakelse på SLS sitt medlemsmøte i Uppsala.
Sigrun orienterte fra SLS sitt medlemsmøte i Uppsala 27/9-14. Der ble det holdt
foredrag av Pia Svedberg om IL. Kommer rapport i neste Lundehund Nytt.
. Orientering fra leder:
- leder vil delta på NLK avd. Nordland sitt medlemsmøte i Bodø i oktober
- leder har invitert til samarbeidsmøte mellom SLS og NLK for å utvikle samarbeid
om kryssnings prosjekt og IL, starten av november. To fra kryssnings gruppa og to fra
SLS, samt leder for NLK
- leder orienterer om kryssnings valper og videreføring av prosjektet
Rita orienterte om de forskjellige punktene.
Sikkerhetsopdateringer krever at foreldet tecknologi avvikles. Databasen ble utviklet
med utviklingsverktøy som NTNU betalte lisens for og kan ikke byttes til nyere gratis
versjon. Databasen må i en snart fremtid oppgraderes til nyere løsning og til dette
trenges et innkjøp av følgende programvare : "Visual studio 2013 professional". Her
er lenken til produkt http://www.microsoftstore.com/store/mseea/no_NO/pdp/VisualStudio-Professional-2013/productID.288483200. Prisen er 5165 inkludert lisens.
Styret vedtar at prosessen starter og at databasen oppgraderes.
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.
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Styret har startet diskusjonen om hvordan gjennomføre dette. Tar opp igjen saken
neste styremøte
Neste ordinære styremøte. Forslag: desember for rapport fra RS og dialogmøte.
Fysisk styremøte i uke 2.
Neste styremøtet torsdag 27/11-14
Eventuelt
Sigrun orienterte om sakslista på RS møtet.
Orientering om hundetellinga fra Alejandra og Tove

Referent Tove E. Strandmoe

