
 

 Gjennomgang fra siste styremøte den 25.05.21 
 
Sak 39 
Lundehundmyldring ute på det flotte nærområdet til Jektefartsmuseet 29.07.21 

kl. 1100-1500 

Arrangør Museumsgruppa i klubben 
 
Referat fra dagen:  
Endelig fikk vi til et lite arrangement i regi av Museumsgruppa i klubben.  

Det var opprinnelig planlagt i forbindelse med fjorårets Lundehunddager på Værøy.  

Den gang ei, en pandemi kom som kjent og satte en stopper for både det og 
Lundehunddagene.  

Denne gangen møttes Museumsgruppa og leder, Merete og fikk rigga opp grinder, 
flott plakat og rollup. En liten filial av Lundebua poppet også opp. Det var bare å vente 
på om det kom flere som ville møtes. Sola skinte og alt ble lagt til rette for et fint, lite 
treff. Til sammen var det 17 lundehunder som dukket opp fra nord og sør. Praten gikk 
rundt om hundene og nye bekjentskaper ble knyttet.  

Mange gjester stoppet opp og kom bortover for en liten prat. Det kom også noen som 
skulle stille seg opp på valpelista og Lundehundboka ble innkjøpt.  

Etter noen timers prat ute, var det klart for et lite foredrag inne på Jektefartsmuseet 
med bilder og informasjon om lundehunden, historikk, bruk og dagens situasjon for 
rasen.  

Til slutt kom NRK på uventet visitt og det resulterte i innslag både i lokalradio,  tv-
sending og nettutgave.  

De filmet og intervjuet og hundene ble vist fram, fin reklame for rasen og det kom flere 
tilbakemeldinger etter innslagene.  

Vi takker for oppmøtet og hjelp til å gjennomføre arrangementet. Det kan godt gjentas 
i en eller annen form neste gang det skal være Lundehunddager i nord.  

For museumsgruppa, Karen Elise Dahlmo.  

 
Ellers ingen flere kommentarer fra forrige styremøte.  
 

  
Sak 47 Konstituering av det nye styret. 

Leder, Merete ønsket det nye styret velkommen og hver enkelt fikk si litt om seg selv 

og sine tanker om vervet framover.  

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 24.08.21 kl. 19.00-21.00. Møtet gjennomføres for første gang på Teams, hvor vi 
kunne se hverandre. 
 

Tilstede:  
 

Merete, Tor-Arne, Solveig, Irene, Elin, Alexander og Karen Elise 
 
Jon Wagtskjold deltok på en del av møtet.  

Forfall:  



Det ble satt av tid til refleksjoner rundt det å sitte som tillitspersoner i et landsstyre. 

Viktig å ha god tid til å reflektere rundt saker som diskuteres i styret.  

Saker som blir tatt opp skal behandles på vegne av klubben som helhet og ikke med 

bakgrunn i egne interesser. 

Viktig at etter at diskusjoner er avsluttet og et vedtak er fattet så er det det som 

gjelder og at styret står sammen bak vedtaket.  

 

Styrets sammensetning. 

Leder  Merete Evenseth 

Nestleder  Tor- Arne Helle 

Styremedlem  Iren Storli 

Styremedlem/ kasserer   Solveig Steinnes 

Styremedlem/ sekretær   Karen Elise Dahlmo 

Varamedlem  Elin D.W. Johannessen 

Varamedlem  Alexander Eriksen 

  

Sak 48 Evaluering av det digitale årsmøte 9.7.21 fra kl 17.00-23.00 

Jon Wagtskjold, ordstyrer ble med på møtet fra kl. 2000. Tilbakemelding angående 

prosess før, under og etter årsmøtet. 

J.W. mener at det gikk bedre en man trodde. Mye jobb i forkant, spesielt med å få 

påmelding på plass, i samarbeid med Sveinung som var en profesjonell 

samarbeidspartner. Mye av grunnlaget er nå lagt for eventuelle møter senere. 

Medlemmene (over 100 deltok) var godt forberedt. Viktig at man hadde et 

«prøvemøte» på forhånd slik at eventuelle problemer kunne avdekkes. Det var lettere 

å holde oversikt over taleslista underveis. Tilbakemeldinger i ettertid var positive.  

Positive element – det vil bli mer demokratisk siden deltagere fra hele landet enkelt 

kan delta. Den digitale kompetansen er blitt god, spesielt på grunn av pandemien og 

begrensinger på fysiske møter.  

Tidsfrister for innsending av årsprotokoll vil være lettere å overholde. Spesielt med 

tanke på søknad om momskompensasjonen.  

Avstemmingen var overraskende lett å gjennomføre på en trygg måte.  

Kostnadene til digitalt møte vil trolig bli lavere etter hvert når det blir mer utprøvd og 

flere leverandører kommer på banen.  

Det er opp til styret å avgjøre om klubben skal gjennomføre årsmøter videre fysisk 

eller digitalt. Uansett valg vil Lundehunddagene gjennomføres som før, med eller uten 

årsmøte som et av programpunktene.  

Styret setter stor pris på å ha Jon W. som ressurs i klubben med hans kompetanse.  

Styret skal tenke igjennom hvordan vi ønsker å ha neste års årsmøte, til neste 

styremøte. Vi bestemmer oss da. 

 



  

Sak 49 Forslag på datoer for styremøter resten av 2021: 

Tirsdager, 21.september, 19. oktober, 16. november og 14 desember.  

Vi tar dette oppsettet som utgangspunkt, og endrer datoer dersom det er behov for 
det.  

Fellesmøte med ASU som forberedelse til Fagseminaret 31. august 1900-2100 

  

Sak 50 Fordeling forfatter av «lederen» til Lundehund-nytt 

Merete 3/21 frist 1. september 

Iren 4/21 frist 1. november 

Elin 1/22 frist 1. februar  

Alexander 2/22 frist 1. mai 

  

Sak 51 Oppdatering av nye styremedlemmer til klubben i Brønnøysundregistret. 
 
Leder har sendt inn liste til Brønnøysundregistret etter å ha fått bekreftet opplysninger 
fra medlemmene i det nye styret (uten varamedlemmer). 
 
Organisasjonsnummeret til klubben er 991470476 
 

  

Sak 52 Oppdatering av nye styret i NKK sin klubbdatabase 

Leder har endret opplysningene i NKKs klubbdatabase.  

  

Sak 53 Avlsrådskurs 2022. Epost mottatt fra NKK den 28.05.21 

Blir i Osloområdet. Lørdag 22. og søndag 23. januar 2022 

Kurset er beregnet for personer i klubbenes styre og avlsråd som har ansvar for 
avlsarbeid og rettledning, kartlegging og utarbeidelse av avlskriterier osv. 

Styret ble informert. Iren, Solveig og Tor-Arne er interessert. Vi ser det an hvor mange 
som deltar.  

 

  

Sak 54 Morokulien 2022 

Det blir dobbel utstilling med svenskene og Maria Karlsson 
Ordförande i Svenska Lundehundsällskapet ønsker å samarbeide med den norske 
komiteen.  

Norsk Lundehund klubbs utstilling på lørdag, Svenska Lundehundsällskap på søndag.  

Styrets representant og kontaktperson i arrangementskomiteen blir Iren Storli.. Vi skal 
prøve å få til et møte under Fagseminaret i oktober. 



Geir Morten Jansberg, Gro Viken og Wenche Ramsdal er forespurt og sagt ja til å 
være med i arrangementskomiteen. Styret tar gjerne imot flere interesserte som vil 
være med. 

Oppdatert sjekklisten for Lundehunddagene og Spesialen blir sendt ut til styret og 
arrangementskomiteen for å gjøre seg kjent med den. Den er en huskeliste og et 
hjelpemiddel for å ha kontroll over oppgavene. Den revideres fortløpende ved behov 
både av arrangementskomite og styre.  

 

  

Sak 55 Info angående ny revidering av Lundehundboka. 

Ingvild har fått et 3 mnd stipend, fra Norges Faglitterære forfattere og oversetteres 
forening. Hun søkt om medlemskap og ble godkjent der etter vurdering av 
Lundehundboka i 2012. 

Det henger ganske høyt å få de stipendene, så selv om hun søkte om 12 mnd. og 
bare fikk for tre, så er hun veldig fornøyd. 

Hun kommer til å bruke midlene til frikjøp av tid fra spinneriet, slik at hun kan skrive litt 
mer sammenhengende enn sist, og slik at hun kan reise uten å måtte ta igjen 
arbeidstida etterpå - eller bruke all ferie på det. 

Hun har så vidt begynt nå, og det første er å legge en plan for endringene og 
oppdateringene som må gjøres.  

Hun tror det blir nødvendig med noen reiser. Det er viktig at ting er litt «ferske» når vi 
skriver, så hun ønsker en ny Værøytur, samt besøk hos noen utvalgte 
lundehundeiere som er aktive i dag. Hun må også besøke klubbens samling, Museet i 
Nordland. 

Det kan dukke opp andre reiser også, særlig i forbindelse med fotografering - vi må 
ha en del nye bilder. Hun må også ta en ny tur til Ås/UMB for å snakke med forskerne 
vi samarbeider med på krysningsprosjektet. 

Hun kommer også til å sjekke evt andre muligheter for å søke om midler. 
Vi må ha i bakhodet at kostnadene med trykking og brekking av boka, samt 
språkvask, kan blir noe høyere enn stipulert, for dette er avhengig av papirvalg, 
endringer i forbindelse med endret format, og ikke minst, endringer i bildemateriale og 
tekst. Kostnadene til ferdigstilling vil jo komme rett før/samtidig med trykking og 
lansering, så det ligger litt fram i tid. 

Ingvild foreslår at klubben setter av en ramme på kr 25 000,- til reisekostnader i 

forbindelse med boka.  

Tidsperspektiv ca 2 år frem i tid? Håper på ny utgivelse i 2023. Kanskje 

Lundehunddagene i Trondheim kan være et mål? 

Det er nå ca 250 bøker igjen fra første opplag.  

Styret har så langt satt av kr. 167 673,- (pr.2021). Selv om utgiftene blir høye ved 

selve ferdigstilling med trykkingen er bøkene en god inntektskilde til klubben i tillegg til 

at det bidrar til oppdatert informasjon til leserne. 

Og styret setter av 25 000,- på budsjettet for 2022 og eventuelt 2023, ved behov. 

  

Sak 56 RS 2021 NKKs 60. ordinære representantskapsmøte. Epost mottatt fra NKK den 
30.juni 

 

RS blir lørdag 27. november og søndag 28.november 2021 



på Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim  

Lørdag den 27. november fra kl. 09.00 – 18.00 
 søndag 28. november fra kl. 09.00 – beregnet avslutning senest kl. 16.00 

Koronapandemien har som kjent skapt mange utfordringer for NKK. Den har også ført 
til at prosessene i forbindelse med Representantskapsmøtet er forskjøvet. RS 2020 
ble avholdt så sent som i mars i år, og ekstraordinært RS i slutten av april. Vi beklager 
at invitasjonen til RS 2021 kommer noe for sent, og håper delegatene kan godta dette 
med bakgrunn i den ekstraordinære situasjonen. 

NKK beklager at invitasjonen til RS 2021 er kommet for sent på bakgrunn i den 
ekstraordinære situasjonen med Covid-19.  

NKK har derfor bestemt at medlemsklubber, forbund og regioner får utvidet fristen for 
å fremme forslag som skal behandles på Representantskapsmøtet, herunder forslag 
på kandidater til valg, fristen er 1. september 2021.    

Saksdokumenter: 

Saksdokumentene til møtet vil bli offentliggjort på NKKs nettsider innen 18. oktober 
2021, samt sendt ut til påmeldte representanter.  

Forslag som skal behandles på Representantskapsmøtet sendes til e-
post: dagny.wangensteen@nkk.no 

 

Status angående forslag til saker/valg. Det ble sendt til gamle styret samt ASU 7.juli. 

Ingvild Espelien sitter i strategigruppa som jobber sammen med NKKs arbeidsutvalg 
for omorganisering av NKK. Hun skal representere raseklubbene og har ekstra fokus 
på klubbene for de norske rasene, samt små raseklubber. Omorganiseringen bør jo 
ikke gå ut over disse. 

Hun oppfordrer alle til å følge med i det som skjer omkring dette - både gjennom årets 
RS og gjennom NKKs øvrige kanaler. Gi henne gjerne innspill. 

Det vil etterhvert komme litt info på NKKs sider ang omorganiseringen - i alle fall har 
strategigruppa oppfordret til det, sier Ingvild. 

Klubben kan sende en representant. Styret skal spørre en person, som vi har 
foreslått, om vedkommende vil reise og representere klubben. 

  

Sak 57 Vedrørende terminlister for utstillinger, prøver mv. for 2022 

Epost mottatt fra NKK 5.juli 

Arbeid med ny elektronisk løsning for innmelding og godkjenning av terminlister for 
utstilling, prøver og aktivitetskonkurranser ble startet tidligere i år, jf. epost av 
12.1.2021.  

Det legges opp til en ny elektronisk løsning hvor arrangørene av de terminfestede 
arrangementene kan varsle/søke om arrangementer på en enklere måte, med kortere 
tidsfrister og hvor eventuelle godkjenninger kan håndteres uten behov for mye 
manuelt arbeid for arrangører og raseklubber.  

Ny løsning vil være klar til bruk rundt 1. oktober, og fristen for å melde inn 
terminfestede arrangementer utsettes til dette er på plass. Det vil bli gitt nærmere 
informasjon tidlig i september. 

Klubben sender inn søknad om storcert til Spesialen på Morokulien, når den nye 
elektroniske løsningen er på plass.  

  

Sak 58 SØKNAD OM ELEVSTATUS - KLUBBENS RASER, epost mottatt fra NKK den 9.juli 
Søknad om dommerelevstatus  

Kandidatens navn: Jørn Presterudstuen 

mailto:dagny.wangensteen@nkk.no


Adresse og mail: 2388 Brummundal,  

Autorisert for følgende raser/grupper: Flere raser gruppe 7 

Første gang autorisert: 2017 

Søker elevstatus på følgende raser: Gruppe 4 og 6, samt de 7 norske rasene. 

  

Vurdering fra NKKs Dommerutdanningskomite (DUK): 

Kandidaten har søkt om elevstatus for NN klubbs rase(r). Norsk Kennel Klubs 
Dommerutdanningskomité (DUK) har behandlet søknaden og godkjent den. I tråd 
med reglementet har raseklubben anledning til å uttale seg og komme med en 
innstilling. 

Om raseklubben ønsker å gjøre dette, er fristen 14 dager fra dags dato. Om 
klubben ikke svarer, ansees dette som en positiv innstilling. 

DUK er oppmerksom på at det er vanskelig for styret i en raseklubb å ha oversikt over 
alle kandidater, spesielt om de kommer fra andre raser. Derfor anbefales det at 
klubben tar direkte kontakt med kandidaten og innhenter supplerende opplysninger 
om man føler behov for mer informasjon. 

DUK håper på en positiv innstilling ettersom behovet for norske dommere som 
dømmer flere raser er stort, og vil oppfordre klubben til å bidra aktivt til kandidatens 
utdannelse. Dette kan skje gjennom å gi kandidaten rasekompendier og navn på 
dommere man ønsker at elev/aspiranttjeneste utføres for. 

Avslag må være faglig begrunnet. 

Status: Leder har sendt epost til kandidaten og ønsket han velkommen til vår rase. 
Christen Lang har sendt han Rasekompendiet.  

Fikk koselig svar tilbake: Takk for veldig hyggelig velkomst, jeg gleder meg til å bli 
godt kjent med en av nasjonalrasene våre og ser fremt til å se mange fine 
lundehunder i årene fremover. 
Mvh Jørn 

Styret stiller seg positiv til å få flere dommere som har god kjennskap til Norsk 
Lundehund.  

  

Sak 59 Kalender 2022 

Leder har kontaktet Hjemmeside-/ kalenderkomiteen om de stiller opp også for neste 
års kalender. Alle blir med, samt Jon Wagtskjold. 

Frist for innsending av bilder er 1. oktober 

  

Sak 60 Innkommen donasjon fra anonym giver 

Det er kommet kr. 2000,- som skal være øremerket Kapselprosjektet.  

Styret setter stor pris på gaven. 

  

Sak 61 Gjennomgang av våre Fylkeskontakter 

 

Solveig skal sende ut epost til fylkeskontaktene for å høre om de fortsatt vil være med 
videre.  

Styret planlegge å ha felles møte med de på teams i løpet av høsten. Her skal både  

kontaktpersonene og styre deltar. 

 



 Styret skal også se på formuleringer på retningslinjene for fylkeskontaktene, slik at 
rollen som Fylkeskontakt, ikke kan misforstås.. 

Elin skal komme med forslag til resten av styret, som vi tar opp til diskusjon i styret. 

 

Styret skal også begynne å se etter fylkeskontakt i Agder og Rogaland. 

  

Sak 62 Eventuelt 

Leder har nå fått eget bankkort til klubbens konto. Dette for å lette kjøp av frankering 
fra Lundebua, som kan gjøres på nett, men krevet personlig bank id.. 

Styret ble enige om å fortsette å ha møtene på Teams inntil videre. 

Møtet avsluttet kl. 21.30.  

 

  

 
Neste styremøte: 21.09. kl. 1900-2100. Møte med ASU, 31. august 1900-2100. 
 
Referent: Karen Elise Dahlmo 


