
 

 Gjennomgang av referatet fra sist styremøte 7-9 januar 2022 

Sak 61 A/21 

Gjennomgang av våre Fylkeskontakter 

Tor-Arne sendte invitasjon til teamsmøte med kontaktpersonene i slutten av 

januar.   

Kort sammendrag fra felles møte med Fylkeskontaktene og NKLs styre 

18.01.22. 

Møtet ble gjennomført på Teams. Tor-Arne hadde ansvar for innkalling og 

ledelse av møtet.  

Elin hadde meldt forfall fra styret. Det deltok ti av fylkeskontaktene.  

• Sammen for flere lundehunder 
Styret har planlagt å gjennomføre samlinger rundt om i landet med noe 

av det samme opplegget som «Oppdrettersamlingene» som vi hadde 

tidligere.  Nå er det kommet mange nye medlemmer og lundehundeiere 

siden da og behovet for samlinger er til stede. Det skal ikke bare 

fokuseres på avl, men favne bredere for å nå flere.  Viktig å ta opp 

generelle tema som medlemmene er opptatt av (f.eks. øke 

populasjonen, helserelaterte tema som mage-tarm, pels, kosthold).  

ASU vil i samarbeid med styret sende forespørsel om steder for å 

gjennomføre samlingene. ASU vil ha det faglige ansvaret for samlingene.  

Mål: Skape nettverk lokalt. Tilpasse samlingene lokalt. Noen av 

områdene er store, bør deles opp. Styret setter av midler for disse 

arrangementene som fortrinnsvis gjennomføres på rimeligste måte.  

Fylkeskontaktene oppfordres til å tenke flere tema som kan være 

aktuelle å ta opp.  

De forrige samlingene hadde deltagelse fra ca 10-20 deltagere.  

• Adferdsbeskrivelse- tidligere «Mentaltest»  
Klubben har siden 2016 gjennomført en kartlegging av dagens 

lundehunders mentalitet. Dette er ikke en test med en godkjenning.  Det 

er gjennomført beskrivelse av ca 35-40 hunder, og målet er å få 

gjennomført beskrivelse av 50 lundehunder med prosjekthunder i tillegg.   

 
 
 
Referat fra styremøte 3.2 og ekstra ordinært styremøte 8.2 
 
NLK er 60 år i år. 22 november 1962 ble klubben stifta. 
 
På grunn av arbeidet med saker som skal klargjøres til årsmøtet 
hadde styret to møter.  
 

Dato: 3. februar 2022, kl. 1900-2130 og 8. februar 1900-2130 

Til stede:  
 

Merete, Tor-Arne, Solveig, Iren, Alexander, Elin og Karen Elise 

Forfall:  



Mål: Etter hvert legge til rette for å gjennomføre samlinger flere steder i 

landet med utstyr, lokalitet og noen til å fylle ut beskrivelsen. Flere må få 

opplæring.  

Vi prioriterer først å få arrangert en samling i Trøndelag med Avdeling 

Trøndelag som teknisk arrangør i samarbeid med Solveig, Gunn Tove og 

Sigrunn-  

Avdelingen har etterspurt en slik samling og er klare til å ta tak i det. Det 

legges plan for tidspunkt til våren – 1-2 dager, maks 10 hunder pr. dag. 

Avdelingen sender ut invitasjon til medlemmer.  

• Lundehundtellingen 
Lille er både fylkeskontakt og har ansvar for Lundehundtellingen. Dette 

er et stort arbeid som tar mye tid og som er vanskelig å fordele på flere.  

Ca 140 hunder er registrert så langt. Flere har svart og ligger i køen for 

behandling. Etter hvert vil de som ikke har svart få en påminnelse og da 

kan det være aktuelt å få assistanse fra fylkeskontaktene ved at det 

legges ut på de lokale fb-gruppene og ta en telefon til de som man ikke 

har nådd fram til.  

Info blir lagt ut på klubbens fb-side og hjemmesida med oppfordring å 

sjekke spamboksen, riktig e-postadresse eller om e-postboksen er full 

dersom noen ikke har fått mail.  Det kan sendes tilbakemelding til Lille på 

: database@lundehund.no 

 

Mål: Få ferdig registreringen av tellingen til mars/ april. 

 

• Runde rundt i landet fra nord til sør 
Det er et fellestrekk i hele landet at det har vært store begrensinger på å 

invitere til- og arrangere lokale treff. Noen arrangement har blitt 

gjennomført, og det blir også arrangert spontanturer – hvor det brukes 

fb-grupper/ messengergrupper for å invitere. Det er viktig å få med at 

også andre enn fylkeskontaktene som inviterer/ arrangeres treff. F.eks 

så har bl.a. Ingvild Kiland og Belinda Andersen stått som arrangør.  

I hele Nord Norge har det vært få valpefødsler selv om det er gjort et 

stort arbeid for å forsøke på å få noe til. Mange reiser langt for å finne 

partnere. 

Noen håper også å få gjennomføre små kurs. Det ble informert om at det 

kan søkes om kursstøtte til styret.  

Det er et felles ønske om å skape mer aktivitet rundt om i hele landet.  

Kontakt på mail, telefon eller ved besøk.  

Det er flere som har hatt ønsker om å få hilse på lundehunder for 

potensielle nye lundehundeiere.  

Spørsmål om foring, parring, partnere, inseminering,  

Noen har faste tidspunkt for treff – f.eks. Fire ganger pr. år, siste lørdag 

hver måned, to treff pr. år, julelunsj, sommertreff m.m.  

Alle ønsker at koronaen med sine restriksjoner og begrensinger skal ta 

slutt.  

Områdenes størrelse 

Det er ønskelig at vi ser på hvordan de ulike geografiske områdene blir 

mer oversiktlige og overkommelige for fylkeskontaktene, spesielt for 

Viken som er svært stort. Her ønskes det flere forslag til hva vi kan gjøre.  

Leder Merete roste fylkeskontaktene for den innsatsen som blir gjort og 

ønsket lykke til videre.  
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• Retningslinjer 
Retningslinjene ble kort gjennomgått – det er nylig gjort en revisjon etter 

høring.  

Det ble oppfordret til å være tilbakeholden med hva man legger ut/ 

kommenterer på sosiale medier.  

Det ble foreslått å endre teksten på punktet Taushetserklæring: 

«Alle fylkeskontakter signerer på en taushetserklæring for å ivareta 
personvernet til medlemmene».  – endres til- «personvernet til 
lundehundeiere». (ikke alle er medlemmer) 

Legge til e-post adressen til Databasen – database@lundehund.no 

Det er ønskelig å ha jevnlige møter 1-2 ganger pr. år for å holde 
kontakten og utveksle erfaringer. Merete oppfordret til slutt 
fylkeskontaktene til å bruke styret, kontakte for saker som ønskes tatt 
opp og innspill/ ideer.  Styret takker for møtet.  

Karen Elise Dahlmo, referent. 

Fylkeskontakt Agder  

Status: Kristin Moi ønskes velkommen som ny fylkeskontakt for Agder.  

 

Sak 97 /21 Server til Databasen.  Lille og Hanna jobber med saken 

Marc Daverdin ønsker at vi finner en løsning på hvordan Databasen skal 

håndteres i fremtiden.  

Det er startet en prosess for å finne en god og trygg løsning på håndtering av 

Databasen 

Styret ønsker snarest å få på plass avtale med en instutisjon/ firma som skal ta 

seg av alt av teknisk vedlikehold, drift og back-up. Det skal settes av midler på 

budsjettet. På sikt må vi få rekruttert en eller flere som kan være back-up for 

Marc. 

Status: Det er sendt henvendelser til Peer Berg. Vi føler egentlig at databasen 

vil kunne få en mer naturlig tilhørighet på NMBU eller Genressurssenteret.  

Han forstår vår problemstilling og vil undersøke litt for oss hva som kan være 
mulig på NMBU. Han vil også snakke med Nina Sæther på Genressurssenteret. 
I tillegg nevnte han Aninova som en mulighet han vil sjekke. Peer jobber med 
Aninova og de har visst allerede en liten database for norsk elghund sort. 

Styret ønsker arvtagere for jobben med databasen. Blir utarbeidet en 
annonse i Lundehund nytt nr. 1/ 22.  

Sak 2/22 Årsmeldingen 

Merete klargjør årsmeldingen og Tor-Arne skriver om hva styret har jobbet med i 
2021. Vi går gjennom årsmeldingen på styremøte 3. februar.  
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Status: Årsmeldingen ble gjennomgått på møtet. Små endringer ble lagt inn.  

Sak 3/22 Regnskap 2021 
 
Styret har gjennomgått det foreløpige regnskapet for 2021. Resultatet ser bra ut. 
Solveig klargjør regnskapet.  
Regnskapet ble ferdigstilt fra styrets møte på ekstraordinært styremøte 8. 

februar 

Status: Regnskapet sendes ut til styremedlemmene for underskrift. Leder 

oppbevarer originalen.  

 

Sak 8/22 Handlingsplanen, som har vært på høring. 
 

• Ble diskutert etter innspill fra høring blant medlemmene. Det kom inn 20 
høringssvar.  

• ASU utarbeider et revidert utkast til styrets møte 3. februar. 
 

Status: Styret har gjennomgått Handlingsplanen og Kommentarer til 

Handlingsplanen. Styret takker for innspill fra medlemmer og ASU for grundig 

etterarbeid fra Fagseminaret og ferdigstillelse av Handlingsplanen. Styret 

anbefaler at Kommentardokumentet blir liggende etter som en del av 

Handlingsplanen siden den var et viktig bakgrunnsdokument.  

Ble vedtatt av styret på ekstraordinært styremøte 8. februar 2022.  

Godkjent handlingsplan blir lagt ut på klubbens hjemmeside etter hvert.  

 

Sak 12/22 Hederspris for 2021 

Diskusjon om forslag til hvem vi vil hedre på Lundehunddagene 2022 

Styret har diskutert noen gode kandidater.   

Navnene blir offentliggjort på Morokulien 

 

Sak 14/22 Budsjett – har begynt å se på postene for revidert 2022 og 
budsjettforslag 2023 
 
 
Status: Styret har gjennomgått revidert budsjett for 2022 og budsjettforslag for 
2023 på ekstraordinært styremøte 8. februar og legger det ved sakspapirene til 
Årsmøtet.  
 

  

Sak 15 Årsmøteforberedelser 
 
Styret ønsker å få tak i en ekstern møteleder.  
Ønsker også observatører fra NKK. Hendvendelse er sendt til NKK. 
Offentliggjørelse av sakspapirer blir i Lundehund nytt 1/22. 
 



  

Sak 16 Saker inn til årsmøte 
 
Styret har 3 saker de vil legge frem 
Vi har fått inn 9 saker fra medlemmer 
 
Status: Sakene klargjøres for innsending til Lundehund nytt. Sakene ble 
gjennomgått grundig på ekstraordinært styremøte 8. februar.  
 

  

Sak 17 Hjemmesiden www.lundehund.no 
 
Vi trenger nye folk. Det settes inn annonse i LHN. 
 

  

Sak 18 Ny fylkeskontakt  
Epost mottatt fra Gro W. Viken 17. januar 
 
Forøvrig vil jeg å be om å bli byttet ut med en person bosatt i Oppland;  
En annen årsak til at jeg vil avslutte arbeidet som fylkeskontakt er at mer og mer 
av det foregår/skal foregå digitalt, noe som ikke passer så godt for meg; jeg 
klarer ikke helt å forholde meg til ikke å ha fysisk kontakt med medlemmene, ei 
heller er jeg en kløpper på de nye mediene. 

Status: Gro vil fra nå av være assisterende fylkeskontakt sammen med Geir 
Morten Jansberg i Innlandet Øst.  

 

Fylkeskontakt Innlandet Vest 

Helge Bjerke ønskes velkommen som ny fylkeskontakt for Innlandet Vest.  

  

Sak 19 Vipps innsamling til Helse/ Forskning 
 
Startet av Gunn Tove Ormset igjen og hun utfordret folk til å gjøre det samme. 
Det kom inn kr 5 796,- på 3 dager. 
 

Tusen, hjertelig takk for engasjementet og støtten til viktig arbeid       

 

  

Sak 20 Retningslinjer Årets aktivitetshund 
 
Gjennomgå retningslinjer.  
Utsettes til neste styremøte 
  
 

  

Sak 21 Rosett bestilling til Morokulien 
 
Status: Iren tar seg av bestilling av de rosettene som trengs.  
 

  

Sak 22 Revidering av retningslinjer for Valpeformidler 
 

http://www.lundehund.no/


Saken utsettes til neste styremøte.  
 

  

Sak 23 Søknad fra giardiakontakt Gerd Langenes om å få gjennomført 
giardiatesting på Morokulien. Dette er en hurtigtest, og den er frivillig å ta.  
 
Status: Det er øremerket kr. 14 000,- til kartlegging av giardia. Styret stiller seg 
positiv til søknaden. Det skal skrives en rapport i ettertid til styret.  
 

  

Sak 24 Eventuelt 
 
Mandag 28 februar kl.19:00 inviterer vi alle interesserte til å delta på en kort 

presentasjon av artikkelen publisert på Genes om Lundehund genetikk på et 

Zoom-møte. 

Presentasjon blir holdt av Claudia Melis som er medforfatter på artikkelen. 

Leder har fått hjelp fra Bård Mathias Andersen til å lage et arrangement som 
legges ut på klubbens Facebook side, så følg med der. 
 
Velkommen!  

  

 
Neste styremøte 15. mars 1900-2100 
Referent: Karen Elise Dahlmo     
 
 


