
 

 Gjennomgang av referatet 4.september. 
 
Sak 32 Oppdatering av Hjemmesiden  

Astrid tar initiativ til møte med Ragna Fossen for å lage en plan for 
hvordan hjemmesiden skal fungere. Det er ønskelig å fordele 
ansvarsområder i forhold til oppgaver som de enkelte har i klubben. 

Gruppen skal ha møte tirsdag 9. Oktober. Astrid, Ragna, Lille og Jon 
blir med på møtet. 

Sak 48 Pressemelding etter årets hundetelling. 

Sender forespørsel til ASU om de kan sende en melding til NKK og 
NTB. 

Sak 55 Oppdretterbrosjyren 

Den er nå ferdig med de siste rettinger og ligger på hjemmesida.  

Styret roser arbeidet som er gjort.  

Sak 55 Epost fra NKK klubblover 
Vi har noen kommentarer før lovene kan sendes HS til godkjenning 
Hvordan ligger vi an?  

Solveig orienterte og hun sender tilbakemelding med begrunnelser for 
våre valg til NKKs kontaktperson. Kosmetiske endringer vil bli lagt inn.  

Sak 63.2 Problemer for enkelte med å motta mail i fellesgruppene. 

Jon Wagtskjold var innkalt for å orientere om kontakt med e-
postleverandøren Fastname. Det var mange av tillitspersonene som er 
oppført i gruppe-mailer som ikke mottok e-poster. Etter nærmere 
kontakt viste det seg at Fastname var «grålistet» av internasjonale e-
postovervåkere som de fleste seriøse leverandører benytter til 
overvåking av skadelig e-postforsendelser. Dette har hendt en gang 
tidligere med klubbens e-postsystem, og må sees på som alvorlig. I 
dette tilfellet fikk klubben en innrømmelse fra Fastname at de var 

 
 
Referat fra STYREMØTE  
 

Dato: 4.oktober 2018 

Tilstede:  
 

Merete, Astrid, Solveig, Elisabeth, Karen Elise, Gunn og Jon 
Wagtskjold i starten av møte under sak 63.2 

Forfall: Svein har meldt forfall 



grålistet, hvor de beklager sein tilbakemelding og at de mener å ha fått 
ordnet opp i saken.  
 
Styret tar dette til etterretning, men vil vurdere om det er tjenelig å bytte 
leverandør. Forutsatt at problemet ikke oppstår igjen i nær framtid har 
vi noe tid til en slik vurdering. Saken kan gjerne sees i sammenheng 
med eventuelt hjemmesidebytte og oppretting av nettbutikk for 
Lundebua, men e-post tjenester kan også sees som en egen sak og 
ikke nødvendigvis i sammenheng med et slikt hjemmesidebytte. 

 

 Sak 65 Info/ Innkommen post 
 
Epost fra ASU angående at Hekla B1 har kommet i ulykka. 
 
Styret har vært informert angående denne saken fra dag en. Det har 
også blitt informert om dette på FB, klubbens side. 
 
Epost fra Helge Tollefsen angående kjøp av skanner. 

Som styret vet holder jeg på med å skanne klipparkivet. Men nå har jeg 
store problemer med skanneren. Kontakten blir stadig brutt med pc. 
Problemet har bare økt i det siste. Mulig at den så gammel at 
kapabilitet med Windows10 pc som er årsaken. 

Jeg har igjen en del å skanne, holder på med klippene til Hundesport. 
Hvis det ikke blir for mye opphold er jeg muligens klar til jul. Men da må 
jeg få en ny skanner. 

Søker derfor om å få kjøpe en ny skanner for å gjøre arbeidet ferdig og 
som jeg kan beholde.  

Styret stiller seg positiv til søknaden og innvilger den. Samtidig ønsker 
vi å si tusen hjertelig takk for den store jobben du gjør, Helge med å 
skanne inn «Klippearkivet» 

 

  

Sak 66 Gave fra anonym giver.  
 
Det er gitt en sum på kr. 10 000,- øremerket helsearbeid for Norsk 
lundehund. Merete har sendt takk til giveren på vegne av NLK.  
 

  

Sak 67 Møte med Nordlandsmuseet.  
Oppsummering etter møte mellom Museumsgruppa, Arkiv i 

Nordland, Nordlandsmuseet i Bodø 3. Oktober 2018. 



Til stede: Museumsgruppa: Turid Helfjord og Karen Elise Dahlmo. Rita 

Daverdin hadde meldt forfall. 

Merete Evenseth (leder i NLK) 

Arkiv i Nordland, Aasta Karlsen 

Nordlandsmuseet: Erica Søfting 

Møtet fant sted på Arkiv i Nordland.  

Vi gikk gjennom hovedtrekkene på hva som er gjort så langt og 

arbeidet videre. 

  Arkiv i Nordland (AiN) 

 Det er allerede sendt inn/ levert inn 4 forsendelser med 
dokumenter og gjenstander. AiN ga tilbakemelding på at 
innleveringene har vært godt merket at det dermed er greit å 
jobbe videre med de.  

 Forsendelsene er registrert og forsvarlig oppbevart. De vil bli 
sortert på nytt og lagt i bokser etter tema og område. 

 Etter hvert vil de bli digitalisert, dette er en jobb som ikke blir 
gjort med det første siden arbeidsmengden på arkivet er stor. 
Det vil likevel være mulig å få digitalisert deler av innlevert 
materiale etter forespørsel før den store digitaliseringen blir 
gjennomført.  

 

Nordlandsmuseet. 

 Nordlandsmuseet er i full bygging og planlegging av det nye 
jektemuseet som bygges i et naturskjønt område ved 
Bodøsjøen. Museet er planlagt ferdig til sommeren 2019. Det er 
et friluftsmuseum i tilknytning til det nye bygget. 

 Vi ble her klar over at det hadde vært en misforståelse i forhold 
til at det skulle settes opp en permanent utstilling med bilder og 
gjenstander som er innsendt. Dette var noe som 
Museumsgruppa ikke hadde vært inneforstått med, men som vi 
er nødt til å forholde oss til.  

 Det som er planen er å få med noen fine, historiske bilder med 
lundehunder i jobb i naturlige omgivelser. Disse bildene vil bli 
stort forstørret og vil inngå i en permanent bildeutstilling på 
veggene under  emnetittel ”Fiskerbondens rike”.  
Merete har allerede i går (3. Oktober) lagt ut oppfordring om å 

sende inn gode bilder. 

 Det skal opprettes ei bildeutstilling og gjenstander som skal 
gjøres ferdig til sommeren 2020. Da er tanken at denne 
utstillingen skal settes opp på Værøy en periode, og med vekt 
på at Lundehunddagene arrangeres der i juli 2020. 

 Utstillingen skal så settes opp på Jektemuseet i 2021. Denne 
utstillingen/ evt deler av den kan sendes rundt til andre museer/ 



biblioteker og lignende som viser interesse. Nordlandsmuseet vil 
kunne sende henvendelser rundt. Slike vandreutstillinger kan 
bestå av bare bilder (roll-ups og plakater, skjerm med linker til 
filmer, dokumenter m.m.) og evt. utvalgte gjenstander. 

 Når det settes opp vandreutstilling, vil Nordlandsmuseet lage 
kontrakter som skal ivareta trygghet for materiellet i forhold til 
brann, innbrudd, luft og lysmiljø. De vil også ordne med 
forsendelser. Det vil søkes om midler når det skal sendes til 
andre samarbeidspartnere.  

 Da vi var på befaring på byggeplassen, kom det fram et forslag 
om å ha en Lundehunddag med flest mulig lundehunder som 
var ute på området slik at besøkende kunne få hilse på de og 
studere hundene på nært hold. Det var og ønskelig at vi kunne 
holde et foredrag om hundene inne i auditoriet på museet. 
Tidspunkt for et slikt arrangement vil være lurt å legge til før eller 
etter Lundehunddagene på Værøy i 2020.  

 Dette arrangementet må styret jobbe videre med. Det vil være 
en flott anledning til å vise fram hundene til mange besøkende 
fra inn- og utland siden det er midt i turistsesongen. 

 

Museumsgruppa, status og utfordringer videre: 

 Vi er fornøyd med at vi er kommet i gang med innlevering av 
historisk materiale fra klubben. Det er trygt at det nå oppbevares 
på en forsvarlig måte og at det nå etter hvert blir tilgjengelig for 
de som er interessert i å studere klubben og hundens historie. 

 Vi håper å få innlevert fortløpende etter hvert som materiale er 
klart (for eksempel Klipparkivet) for innsending.   

 Alle gjenstander skal tas bilde av før innlevering, lagres i 
Museum – i Dropbox. Alle utfylte skjema skal også lagres på 
samme måte.  

 Vi må i samarbeid med Marc Daverdin vurdere om det kan 
sendes inn ”lenke” av databasen til arkivet. Dette anbefales å 
gjøre med jevne mellomrom (hvert 3.-4. år) styremøteref. 

 Ettersom det nå ser ut for at det blir vanskelig å få en permanent 
utstilling på gjenstandene er vi nødt til å ta noen runder i 
samarbeid med styret om hvordan vi kan få vist de fram til 
interesserte på en profesjonell og trygg måte. Vi må vurdere 
ulike alternativ. Dette er ikke noe som haster innenfor en 
spesiell frist, målet må være å finne den beste plassering.  

 Museumsgruppa får jobbe videre med samarbeid med AiN og 
Nordlandsmuseet – tross alt er det mye positivt som er dratt i 
gang, selv om vi fikk en liten nedtur i forhold til permanent 
utstilling.  

 

Karen Elise Dahlmo, oppsummeringsforfatter.  

4. oktober 2018 



 

  

Sak 68 Nytt motiv på vin/ølglassene i Lundebua 
 
Styret har fått sett på flere forslag på motiv, og vi har nå bestemt oss 
for et nytt motiv i år. 
Svein lager nå ny bestillingsliste på øl og vinglass med også det nye 
motivet tatt med.  
Astrid legger bestillingsskjemaet ut på hjemmesiden og vi linker den 
opp fra FB siden. 
 

  

Sak 69 Lundebua bli nettbutikk.  
 
Solveig orienterte. Har søkt på nettet og innhentet ulike tilbud. Dette 
bør sees i sammenheng med evt. overgang til ny domeneleverandør. 
Se sak 63.2. Saken avgjøres og vurderes sammen med 
Hjemmesidegruppa.  
 

  

Sak 70 Justering poeng angående Årets Utstillingshund.  
 
Styret stoler på kompetansen hos komiteen som har denne oppgaven 
og den justeringen som er gjort er at HP valp, Nordic Dog show 
Utstilling Cert og Nordic Reserve Cert får tellende poeng fra 2018. 
Poengmessig stiller de to siste på lik linje med Cacib og Reserve 
Cacib.  
 
Vi har også fått forespørsel fra en fylkeskontakt om flere hunder med 
resultat under 50 poeng også kan telles med på resultatlistene. Dette 
vil bli vurdert på neste revisjon som er planlagt i 2019.  
 

  

Sak 71 Eventuelt 
 
71.1 Økonomien så langt i år. 
  
Vi gikk gjennom punktene som er vanskelig å vurdere i forhold til 
budsjett. Kasserer legger det inn i et excelark hvor det legges inn 
kolonner for forbruk og budsjett 2018 og 2019.  
Styret tar saken videre til neste styremøte 
 
71.2 Lundehunddagene 2019 
 
Karen Elise orienterte etter kick-off. Vi føyer på ting på sjekkelista etter 
hvert som det kommer på plass. Orienterer styret med jevne 
mellomrom. Hovedkomiteen er opprettet, og e-postadresser til 
medlemmene blir lagt til gruppen ”spesialen”. 
 
71.3 Representere på RS 



 
3. og 4. November. Frist 12. Oktober.  
Geir Morten Jansberg har sagt seg villig til å representere. 
 
71.4 Kontantkortet som ble bestilt til spesialen.  
 
Dette kortet blir overført til Alejandra med eget tlf. nr.41 26 76 79 for å 
bruke dette for valpeformidler.  
 
71.5 Oppdateringer Valpeformidler 
 
Fått oppdatering fra valpeformidler som må byttes ut på hjemmesiden. 
Astrid tar kontakt i forhold til arbeidet med hjemmesida. 
 
71.6 Evaluering Lundehunddagene 2018.  
 
Har mottatt mail fra Anette Vabø-Andersen sent på ettermiddag på 
styremøtedagen. 
Vi har i etterkant hatt et ekstra styremøte for å diskutere evalueringene. 

Styret takker for tilsendt erfaringsrapport fra årets lundehunddager. 
Rapporten tas til etterretning. Den vil bli nøye gjennomgått av styret og 
nyttet som erfaringsgrunnlag for kommende lundehunddager i tiden 
fremover. 

Vi har også snakket med dommeren og gitt en beklagelse. Han anså 
saken som ferdig for lenge siden og ønsket ikke noe mer oppstyr om 
dette. Han ville mye heller komme tilbake å dømme på Værøy i 2024. 

 

 

Neste styremøte:  6.11.18, kl . 1900-2100 
Referent: Karen Elise Dahlmo 


