
 

 Gjennomgang av referatet fra siste styremøte 22.11.22 

 
Sak 71 Ønske om endring av statuetter til årets aktivitetshund  

Status: Styret lager et skriv med forslag til endring av statuttene til Årets 

aktivitetshund. Sendes til ansvarlige for Årets aktivitetshund for uttalelsene fra de.  

Styret vedtar endelige statutter som skal gjelde for aktivitetsåret 2023 

Status: Hilde-Birgitte gjør forslaget klar og sender til gruppa. Gruppa samkjører forslag 

i forhold til tidligere retningslinjer, og vi gjør det endelige vedtaket på det fysiske møtet 

i januar 2023.  

Sak 77 Utstillinger fremover  
 
2024 Værøy 11-14 juli  
2025 Voss? 
2026 Samarbeid med svenskene, Morokulien 
2027 Møre- og Romsdal? 
2028 Værøy 
2029 Sørlandet? 
2030 samarbeid med svenskene, Morokulien 
 
Dette er bare forslag og Styret tar gjerne imot forslag fra medlemmene som ønsker å 
ta på seg arrangementet og hvilke steder som egner seg godt.  
 

Status: Tor Arne sjekker opp angående Voss i 2025, vi tar en avgjørelse for 

Lundehunddagene 2025 i løpet av 2023. 

 

Sak 78 Rallylydighet under Lundehunddagene  

Hadde det ikke vært artig om vi kunne klare å få arrangert en offentlig Rallylydighets 

konkurranse for bare lundehunder under Lundehunddagene? 

Styret synes ideen er god, og vi jobber videre med den, og satser på Værøy i 2024 i 

første omgang. Hilde B. undersøker i forhold til regler v/ NKK. 

 
 
 

Referat fra styremøte i NLK 

 
 
 
 

Dato: 13.12 1930-2130 

Til stede:  
 

Merete, Hilde-Birgitte, Iren, Alexander, Tor Arne og Karen Elise 

Forfall: Gunn Laila 



Status: Det er ikke mulig å ha offentlig Rallylydighets konkurranse bare for lundehund. 

Klubben kan derfor eventuelt invitere andre raser. Vi jobber videre med saken i forhold 

til å ha dette på programmet på Værøy i 2024.  

 

Sak 91 Dialogmøte med Helseavdelingen i NKK angående åpning av stamboken 

fra utvalgte F3 hunder. 

Det skal være et fysisk møte i Oslo 12. desember. Hilde Birgitte deltar på møtet som 

representant fra styret. Hanna, Astrid og Ingvild deltar fra ASU. 

Status fysisk dialogmøte: Det var et konstruktivt, løsningsorientert og informativt møte 

mellom NKKs Helseavdeling og ASU. Det ble jobbet med innmønstringsskjema for 

hundene som skal inn stamboka etter at den er åpnet 01.01.2023. Stamtavle til 

hundene som innlemmes vil følge hundene hele livet. Nå jobbes det videre med den 

praktiske gjennomføringen. Det vil komme informasjon om dette etter hvert som 

brikkene faller på plass. 

  

Sak 99 Møtedager første del av 2023 
 
Forslag fra leder: 
Fysisk møte med ASU 6-8 januar 
17.januar  
21.februar 
21.mars 
18.april Årsmøte 
 
Styret støtter forslaget til møtedatoer.  
 

  

Sak 100 Julehilsen til våre medlemmer og tillitspersoner på facebook 
 
Leder Merete legger ut en hilsen med julebilde som hilsen rett før jul på klubbens 
facebook-side. Hun får hjelp av Jon Wagtskjold til utforming av julekortet. 
 

  

Sak 101 Saker vi vil ta opp på fysisk styremøte med ASU  
 
 

• Innlemming av stamboka, plan om geografisk fordeling av prosjekthundene 
 

•  Sammen for flere lundehunder 
 

• Informasjonsflyt, få informasjon underveis, gjensidig informasjon om det 
oppstår uklarheter.  

 
Det kommer sikkert flere saker etter hvert som møtet fremskrider. Det er nye folk både 
i styret og i ASU siden forige fysiske møte, så vi vet at vi har mye å prate om. 
 

  

Sak 102 Oppgradering fra epostadresse til full Teams-løsning 
 



Vi fikk epost fra nkk 17 november. Er dette noe for oss? 
 
Status: Styret ønsker ikke å gå inn på NKKs system på det nåværende tidspunkt.  
Vi skal fortsette å bruke Fastname som vår IT-leverandør. Og vi klarer oss med å 
bruke Messenger som digital møteplass. Men vi skal jobbe med å bruke teams som 
digital møteplass. 
 

  

Sak 103 Eventuelt 
 
Bård M. Andersen ønsker å fratre som med-administrator på klubbens FB-side. Styret 
takker for den gode jobben som er utført. Styret skal finne en ny som tar seg av denne 
jobben videre.  
 

  

  

 
Neste styremøte: Fysisk i Trondheim 6-8 januar 2023.  
 
Referent: Karen Elise Dahlmo 
  
 
 
 
 
 


