
 

 Gjennomgang av referatet fra 20.04.21 
Sak 15 
Digitalt foredrag med Eva Bodfäldt under Lundehunddagene 2021. 
 
Status: Også dette arrangementet avlyses siden det var tenkt som en 
del av Lundehunddagene hvor medlemmene kunne sitte sammen for å 
se og høre foredraget. Og det ble nesten dbl så dyrt som avtalt, med å 
sende det digitalt. Fra 10 000 til 16 000,-  
Vi tror veldig få vil sette seg ned en sommerdag i 3 timer nå når 
Lundehunddagene er avlyst. 
 
Sak 37 Innhente opplysninger på et eventuelt digitalt årsmøte. 
 
Karen Elise har vært i kontakt med Buhundklubben. De gjennomførte 
årsmøte på OBOS-plattformen.  
 
Den versjonen er litt spesiell med at den går over flere dager (8-20 dg 
24/7) og de valgte å ha den på minimum som er 8 dager.  
De oppdaget at de ikke var godt nok forberedt på alle kommentarer 
som kom underveis og at de derfor ikke hadde fordelt mellom seg 
hvem som skulle innom og svare på evt. spørsmål underveis.  
 
Styret i Nlk ønsker ikke å gå for denne varianten. 
 
 
Jon Wagtskjold har undersøkt med det firmaet som kjørte NKK sitt RS 
digitalt. Han heter Sveinung Flaathen, fra Smart Dialog as, som skriver 
følgende: 
 
Her kommer et tilbud på gjennomføring av et digitalt RS for Norsk 
Lundehund klubb 9. juli 2021 for 100 delegater ved bruk av Teams som 
møteplattform og Smart Vote som avstemnings-/talerlisteplattform. Det 
er beregnet at undertegnede eller kollega styrer Smart Vote fra eget 
kontor og at ordstyrer og delegater/deltagere deltar over Teams 
 
Tilbudet inkluderer: 
- Import og opprettelse av delegater ved hjelp av Excelfil fra dere med 
alle påmelde delegater med stemme-/talerett. 
- Opprettelse av et Teams prøvemøte og Teams RS møte. 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 25.05.21 kl. 19.00-21.00 

Tilstede:  
 

Merete, Elisabeth, Tor-Arne, Solveig, Gunn og Karen Elise 

Forfall: Morten 



- Epost-invitasjon til henholdsvis prøvemøte og RS på Teams 
inneholdende personlige innloggingslenke til Smart Vote 
delegatapplikasjonen. 
- Påminnelses SMS (dersom dere kan levere mobilnummer til 
delegatene) med innloggingslenke for lett tilgang til delegatapplikasjon 
på telefon. Denne går til delegatene ca. 1 time før prøvemøte og RS. 
- Gjennomgang/avklaringer med RS ordstyrer i forkant. 
- Gjennomføring av prøvemøte med opplæring av delegatene. 
- Gjennomføring/ fasilitering av RS over Teams og med Smart Vote 
plattformen for digitale års-/landsmøter. 
 
Pris: 24 300,- + MVA. Det er beregnet 6 timer til gjennomføring av RS. 
 
Styret går inn for å ta imot tilbudet for å få gjennomført Årsmøte og 
valg. Jon Wagtskjold har fått i oppdrag å holde kontakten med Smart 
Dialog v/ Sveinung Flaathen. Samt forberede alt av informasjon som 
må ut til medlemmene. 
 

  
 

Sak 38 Lundehunddagene på Bømlo. 

Lundehunddagene avlyses på grunn av de rådende forhold med 

usikkerhet rundt coronaen siden mange ennå ikke er vaksinert når 

arrangementet skulle gjennomføres.  

Informasjon blir lagt ut på klubbens facebook side og i Lundehund-nytt. 

  

Sak 39 Lundehundmyldring ute på det flotte nærområdet til 

Jektefartsmuseet 29.07.21 kl. 1100-1500 

Lundehundeiere inviteres til å delta for å vise fram sine hunder. 

Arrangør Museumsgruppa i klubben.  

Mer info kommer i Lundehund nytt nr 2.  

  

Sak 40 Referat fra ekstraordinært RS, NKK  
 
Jon Wagtskjold var klubbens representant på dette møtet også. Og han 
har gitt styret følgende rapport. 
 
Bare noen korte notater fra det utsatte valget til nytt NKK RS. Selve 
valget ble gjennomført online på en god måte. Resultater av valget 
finnes på NKKs nettsider https://www.nkk.no/om-
nkk/organisasjonen/hovedstyret/. Såvidt jeg kunne erfare var det ingen 
særlige overraskelser i valget.  
 
Etter valget holdt NKKs adm leder Torbjørn Brenna et innlegg om 
situasjonen etter ordinært RS i mars. Hovedpunktene er: 

https://www.nkk.no/om-nkk/organisasjonen/hovedstyret/
https://www.nkk.no/om-nkk/organisasjonen/hovedstyret/


• Handlingsplan og budsjett er justert i forhold til vedtakene på RS 
• Alle lånetilsagn til NKK vil bli tatt ut i sin helhet for å sikre 

økonomien 
• Det blir en generell prisøkning på 15% på alle tjenester fra 1. 

mai 2021 
• Totalt har man lagt opp til besparelser på 7.2 mill, mye på IT-

siden. Dette vil føre til mindre utvikling i tjenestespekteret hos 
NKK. 

Valget ble holdt online ved hjelp av Teams og applikasjonen Smart 
Vote som avstemnings-/talerlisteplattform. I likhet med ordinært RS (10 
timer!) fungerte dette meget godt. Møtet inkl. opprop av delegatene var 
unnagjort på 1,5 timer. 
 

Styret takker igjen Jon W. for å stille opp og gi tilbakemelding etter 
møtet.  
 

  

Sak 41 Epost fra NKK, mottatt 3.5.21 

Søknad om dommerelevstatus 

Kandidatens navn: Jan Roger Sauge, 2233 Vestmarka,  

Første gang autorisert: 2003 

Søker elevstatus på følgende raser: Alle klubbens raser i gruppe 5 

 

Leder har ønsket han velkommen til vår rase og Christen Lang sender 
er rasekompendia til han, for det hadde han ikke. 

  

Sak 42 «Ekstra utbetaling til klubber, forbund og regioner» epost mottatt fra 

NKK 4.5.21 

 

Kulturdepartementet har bevilget NKK et ekstra tilskudd i form av økt 

momskompensasjon. Dette betyr at NKK-klubber, forbund og regioner 

som fikk utbetalt momskompensasjon i fjor, nå kan vente seg en liten 

utbetaling til. 

 

Beløpet er ment som stimuleringstilskudd fra myndighetene som følge 

av utfordringene koronapandemien har gitt frivilligheten. 

De som fikk penger i desember kan nå vente seg rundt 13,5 % av dette 

beløpet utbetalt. 

 

Pengene blir overført til NKK sentralt innen et par ukers tid, og vi vil 

umiddelbart sende dem videre til aktuelle klubber, forbund og regioner. 



 

Summen kr. 3 406,- er kommet inn på klubbens konto. 

 

  

Sak 43 Evaluering av styreåret 

Tilbakemelding fra styremedlemmene: Felles for alle er savnet av de 
fysiske møtene. Det har vært tungt å avlyse flere arrangement på grunn 
av pandemien.  

Det er takhøyde for å si sin mening. Saker blir tatt på alvor og 
gjennomarbeides nøye før vedtakene.  

Det er også rom for humor. Samarbeidet i styret har vært godt, selv om 
vi ikke bestandig er enige. 

Alle er forberedt til møtene. 

 

  

Sak 44 Gjennomgang av taushetserklæringene for styret og andre 
tillitsverv. 

Styret mener at taushetserklæringene for styret og andre tillitsverv er 
godt dekkende for klubbens behov. 

 

  

Sak 45 Endring i rasestandarden.  

Epost mottatt fra Ralf Campbell, den 13 mai. 

NKKs standardkomitè har revidert rasestandarden for norsk lundehund.  
 
Forandringer/tillegg: 
- Bruksområde - tillegg (oversatt fra FCI-standarden på engelsk - som 
ganske sikkert må være oversatt fra en standardversjon godkjent av 
NLK) 
- Historisk bakgrunn - tillegg: Oversatt fra FCI- standarden på engelsk 
(med en presisering av Christen L. på ett punkt). Denne må også 
ganske sikkert være oversatt fra en standardversjon godkjent av NLK) 
- To kosmetiske endringer: "middels kort" rettet til "middels lang», 
og «fjærende bevegelser» i stedet for «elastiske bevegelser». 
 
Standardkomitèen vil påpeke at denne standarden skiller seg litt ut fra 
de øvrige ved at diverse punkter i Jerusalemsmodellen ikke er omtalt. 
Det gjelder f.eks nesebrusk, lepper, skulder, overarm, albue, 
mellomhånd, manke, rygg, lend, haser og mellomfot. 
Ønsker NLK å «fylle ut» disse punktene? Det er ikke noe krav, men 
spørsmålet er om det vil det ikke vil gi et mer komplett bilde av rasen. 



En detalj: I standarden står det ikke noe om ryggen, bare om overlinjen. 
Overlinje: rett og sterk. Menes det at ryggen er sterk og overlinjen 
rett/horisontal? (Rent teknisk sett kan ikke en linje være sterk) 
 
Saken er videresendt til ASU for eventuelle kommentarer. 
 

Sak 46  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuelt 
Sak 46.1 
 
KRYSNINGSPROSJEKTET: Første krysningskull med norrbottenspets er 
født! 
Den 20. mai født lundehunden Laura (NHSB3100268) to tisper og to 

hannvalper etter krysning med norrbottenspetsen Skarnäbbens Theo 

(SE22896/2017). Valpene veide mellom 232 og 217 gram og fødselen gikk 

uten komplikasjoner. Alt står bra til med mor og barn. 

Sak 46.2 
 
Klubben har fått følgende epost fra nkk den 19.05, til Høring. 

Vedlagt ligger revidert utkast til regler for Rallylydighet, utarbeidet av 
Norsk Rallylydighetsklubb. 

I det reviderte utkastet er det foretatt omrokkeringer i oppbygningen av 
regelverket, samt flere endringer i kapittel 2-14. Se vedlegg med 
oppsummering av endringene. 

Svarfrist for høringen er 19. august 2021, og svar sendes 
til jakt@nkk.no 

 
Forslaget ble sendt videre til gruppa for Årets aktivitetshund for 
uttalelse og vi fikk følgende uttalelser tilbake fra Astrid Rødsand 
 
«Norsk Lundehund klubb har forståelse for Norsk Rallylydighetsklubbds 
behov for å utvikle sporten ved å se på regelverket og elementene i de 
ulike klassene.  
 
Vi representerer imidlertid en hunderase hvor andelen aktive hunder i 
de ulike hundesportene er forholdsvis liten. Gjennom en årrekke har 
vår klubb arbeidet målrettet for at flest mulig skal delta i aktiviteter til 
glede for hund og eier.  
 
Rallylydighet har vært et forfriskende tilbud med lavere terskel for 
deltakelse enn mange av de ordinære hundesportene. Her har det vært 
mulig å hevde seg og oppnå mestring for et bredt spekter av 
hunderaser.  
 
Dette er den grenen hvor vi finner majoriteten av de aktive 
lundehundene.  

mailto:jakt@nkk.no


Vi er derfor urolige for at forslaget til endringer vil bidra til å heve nivået 
i en så stor grad at mange faller fra og færre tør prøver seg i framtiden. 
 
Forslaget til nye skilt i de ulike klassene, virker på oss som en klar 
økning av vanskelighetsgraden.  
 
Vi håper dere er åpne for å revurdere noen av de mest ytterliggående 
forslagene av hensynet til bredden i sporten» 
 
Styret syns dette var fint og velskrevet og stiller seg bak det Astrid 
skriver. Vi er helt enig i hennes vurderinger av vanskelighetsgraden i 
forhold til Lundehund.  Dette svaret blir sendt inn til NKK. 
 

 
Neste styremøte: ved behov 22.06.21 kl. 19.00-21.00.  
 
Årsmøte 9.7.21 kl 17.00 på Teams. 
 
Referent: Karen Elise Dahlmo 
 

 

  


