
 

 Gjennomgang av referatet fra sist styremøte 14.12.21 

Sak 61 A 

Gjennomgang av våre Fylkeskontakter 

Tor-Arne sender invitasjon til teamsmøte med kontaktpersonene i slutten av januar.   

Status: Det innkalles til møte 18. januar kl. 1900-2100. Tor-Arne har sendt ut innkalling 

til møtet.  

Fylkeskontakt Agder Det jobbes med saken.  

 

Sak 96 

Private bilder kommet bort. Etterlyses av eier 

Roar Torsteinsen har sendt brev i posten, mottatt 6.12.21 der han etterlyser noen bilder 

og dokumenter som han lånte ut i forbindelse med skrivingen av Lundehund boka i 

2010. Disse var ikke klubbens eie, men i privat eie. 

Status: Det vi fant på Arkiv i Nordland var ikke de dokumentene som var etterspurt, 

heller ikke filmen. Roar T. er orientert og vi fortsetter med å lete.  

 

 Sak 97 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 

Status: 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.  

  

Sak 1/22 Tema for møte med Fylkeskontaktene 18. januar 1900-2100:  

• Sammen for flere lundehunder 

• Lundehundtellingen 

• Status rundt i landet – runde rundt om 

• Epistel til årsmeldingen med frist 1. februar – påminnelse 

 
 
 
REFERAT FYSISK STYREMØTE I TRONDHEIM 
MED BL.A AVL OG SUNNHETSUTVALGET 
 
NLK er 60 år i år. 22 november 1962 ble klubben stifta. 
 

Dato: 7-9. Januar 2022 

Til stede:  
 

Merete, Tor-Arne, Solveig, Iren, Alexander og Karen Elise 
Hanna, Ingvild, Christen + Sigrun, Astrid og Lille på Teams. 

Forfall: Elin 



• Retningslinjer for fylkeskontakter 

• Behov og ønsker 

Invitasjon er sendt ut.  

  

Sak 2/22 Årsmelding 2021.  
 
Forberedelser og arbeidsfordeling.  
  
Status: Merete klargjør årsmeldingen og Tor-Arne skriver om hva styret har jobbet med i 
2021 (se på 2020) Vi går gjennom årsmeldingen på styremøte 3. februar.  
 

  

Sak 3/22 Regnskap 2021 
 
Status: Styret har gjennomgått det foreløpige regnskapet for 2021. Jobber videre på 
neste styremøte. Resultatet ser bra ut. Solveig klargjør regnskapet.  
 

  

Sak 4/22 Forespørsel sendt til komiteen for Årets Utstillingshund om uttalelse angående 
om det skal telle tre eller fem utstillinger for utstillingsåret 2022.  
 
Styret har fått tilbakemelding fra komiteen. 
 
Styret vedtar at for utstillingsåret 2022 skal det være 5 tellende utstillinger. 
 

  

Sak 5/22 Avlsrådskurs 2022 i regi av NKK 
Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim  
Lørdag 23. og søndag 24. april 2022 
 
Vi sender to representanter, Astrid Rødsand og Iren Storli 
 

  

Sak 6/22 Hva ønsker styret å jobbe med i 2022 

Styret må synliggjøre for medlemmene hva det jobbes med og skape forståelse for de 

ulike sakene.   

Klubben har øremerkede midler (innkomne gaver) som er satt av til følgende 

prosjekt: 

Jukkeprosjektet, Helse (generelt), Kapselprosjektet, Genprosjektet,  

Krysningsprosjektet, Ny/revidert Lundehundbok  

Styret jobber i samarbeid med gruppene med overnevnte prosjekt.  

Styret setter av de midlene som i tillegg trengs for gjennomføring av prosjektene i 

revidert budsjett 2022. 

• Opplæring i databasen 

• 60-årsjubileet – månedens bilde, arrangement på stiftelsesdatoen 

• Oppdatering av hjemmesida, kontrollere at det er riktige opplysninger som står 

der.  

  

Sak 7/22 Prosjekter som ASU jobber med 
 
Orientering om status for enkelte prosjekt som pågår: 
 



• Jukkeprosjektet. Lille og Hanna har ansvar 
 
Status: Det er ca 50 som har sendt inn svar på spørreundersøkelse. Det er så 
langt utført omfattende blodprøver på 8 hunder.  
De venter på endelig resultat av prøvene. 
Hundene vil bli fulgt opp med kostholdsråd og nye blodprøver.  
Foreløpig rapport kommer i Lundehund -nytt 

 
 

• Kapselprosjektet. Astrid, Sigrunn og Ingvild har ansvar 
 
Status: Det er tilstrekkelig antall med hundeeiere både med lundehund og 
buhund som har meldt sin interesse for å delta. Det er håp om å få gjennomført 
dette i løpet av 1. halvår 2022.  
 

• Gammel sædprosjektet. Sigrunn og Ingvild har ansvar 
 
Status:  
Tapping av hannhunder født i slike kull, dette skal utføres snarest mulig. 
Klubben ønsker å få en egen «bank» hvor sæd kan settes inn og tas ut, styrt av 
klubben. Viktig at de som skal utføre jobben med tapping og innsetting har 
tilstrekkelig kompetanse. Det er viktig at avtalene som inngås må være trygge 
både for NLK og hundeeierne og at kostnadene må utredes. 
 

• Hundetellingene 2022. Lille har ansvar 
 
Status: Hundetellingen er et stort og viktig arbeid som gjennomføres annen 
hvert år i samarbeid med NLK og alle lundehundeiere i Norge. Det er unikt at 
hundetellingen er knyttet direkte til databasen. Hundetellingen er i gang. 
Påmelding sendes gradvis ut i fylkene for ikke å få for stort trykk på en gang. 
Fylkeskontaktene vil bli kontaktet for å få assistanse dersom det er en del som 
ikke får til å svare. 

 

  

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

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

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

  

Sak 9/22 Krysningsprosjektet. Møte med ASU 
 

• Det ble diskutert hva en åpning av stamboken kan være og hvordan en prosess 
mot et mulig årsmøtevedtak kan være.  

• NLK v/ styreleder og ASU ber om et møte med NKK om hvordan prosessen 
framover kan være.  

• ASU legger opp til å gjennomføre et åpent seminar 29. juli i forbindelse med 
Lundehunddagene på Morokulien. Tema vil være å orientere blant annet om 
hva det vil innebære å åpne stamboken. .  

 

  

Sak 10 Nytt kontrollpanel hos FastName, epost mottatt 15.12.21 
Orienteringssak: 
 
Hei, Norsk Lundehundklubb 
I løpet av de kommende ukene oppgraderer vi til en ny plattform, og du får tilgang til et 
nytt og mer moderne kontrollpanel. Flyttingen medfører ingen nedetid, og du behøver i 
utgangspunktet ikke foreta deg noe. 
 



Endret påloggingsrutine 
Vi innfører personlige brukere og går bort fra pålogging med kundenummer. Denne 
prosessen må du igjennom ved første pålogging etter at kundeforholdet ditt er 
oppgradert (vi gir deg beskjed når). Her velger du hvilken e-postkonto du ønsker å bruke 
for innlogging. Har du tilgang til flere kundeforhold, vil du få en felles pålogging til disse 
hvis du benytter samme e-postadresse som brukernavn. 
 

  

Sak 11 Mentaltestingen. Møte med ASU 
 
Styret og ASU var enige om at «tittel» bør endres til Adferdsbeskrivelse for å unngå 
misforståelse siden dette er en kartlegging som er laget spesielt for lundehunden. Det er 
ikke en «test» som skal bestås slik det gjøres for f.eks. Ettersøkshunder.  
 
Mål framover:  

• Få beskrivelse på 50 lundehunder, tar med prosjekthunder i tillegg etter hvert. 
Lundehundene prioriteres.  

• Få et bilde/ beskrivelse av rasen som helhet 

• Få tilrettelagt utstyr og egnede områder rundt om i landet (f. eks Troms, 
Trøndelag, Østlandet og Sør-Vestlandet) 

• Rekruttere flere som kan utføre kartleggingen 

• Evaluere og videreutvikle kartleggingen 

• Informere i Lundehundnytt 
 

  

Sak 12 Hederspris for 2021 
Diskusjon om forslag til hvem vi vil hedre på Årsmøtet/ Lundehunddagene 2022 
 
Status: Styret har diskutert noen kandidater. Har fått noen navn på blokka. Vedtar saken 
på styremøte 3. februar. Blir offentliggjort på Årsmøtet 31. mai. 
 

  

Sak 13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epost fra Petra Ognøy angående frister for innsending av saker til årsmøte. 
(mottatt 29.12.21) 

 
Etter å ha fått lundehundnytt og sett informasjon om når saker skal senest sendes inn, 
har jeg lest litt i våre lover. 
Der står det følgende under § 3-3 avsnitt 3 punkt punkt 4: 
 -  Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra 
medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 31. mars.   
 
Med andre ord står det i vårt regelverk når saker skal senest sendes inn. 

Svar fra styret: 

Styret er selvfølgelig klar over hva som står i våre lover. Jfr. sak 79/21 fra referat 21.09 
og 19.10 angående Årsmøteplan. 

Lovene til klubben er veiledende for god drift av klubben og skal kunne tolkes for å sikre 
dette. Det er helt rett som du sier at det står at saker må være styret i hende / 
poststemplet SENEST 31 mars. Dermed er det ingenting i veien for at styret kan sette 
opp en tidligere dato, og det har vi allerede offentliggjort i medlemsbladet vårt 
Lundehund-nytt nr. 4/2021. 

Styrets utgangspunkt er behov for god saksbehandling for å sikre medlemmene best 
mulig informasjon om innkomne forslag. Det var grunnlaget for den absolutte datoen - 
31. mars - som ble vedtatt på årsmøtet i 2016 i Lofoten, fordi vi hadde årsmøtene våre 
sent på sommeren. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For å sikre ytterligere god saksbehandling har styret i år valgt å ha tilnærmet samme 
tidslengde på innsendingsfrist for forslag fra medlemmene som tidligere årsmøter, slik at 
tidsfristen da blir 1. februar. Grunnlaget for datoen er altså behov for å sikre samme 
innsendingsfrist som for tidligere årsmøter. Styret vurderer dette som viktig for 
medlemmene som skal delta på årets årsmøte i slutten av mai. 

Styret ser derfor ingen grunn til å endre innsendingsdato 1. februar i år. 

Imidlertid må man selvsagt fortsatt godta forslag som kommer inn innen 31. mars fordi 
datoen er vedtektsfestet som siste innsendingsdato pr i dag. Det er klart at våre lover 
skal følges! Bakdelen er altså at det gir imidlertid svært liten tid til behandling, og 
problemer med offentliggjøringen i Lundehund-nytt. Styret blir da å legge «seint 
innkommet forslag» ut på klubbens hjemmeside slik som i 2021, fordi resten av sakene 
er offentliggjort i Lundehund- nytt allerede da. Man vil da kunne gjøre informasjonen 
tilgjengelig for medlemmene innenfor 2 ukers fristen før årsmøte.  

Saken og styrets behandling blir referatført og referat lagt ut på klubbens hjemmeside på 
ordinær måte. Saken, behandlingen og styrets konklusjon vil da være allment tilgjengelig 
for medlemmer der. Vi mener dette er tilstrekkelig informasjon om saken. 

Styret ser det som viktig å gjennomføre årsmøtene i klubben slik at flest mulig kan delta 
fra hele landet. I tillegg ønsker vi å få sendt ut årsmøtepapirene til alle registrerte 
medlemmer gjennom vårt medlemsblad. Da er det mange hensyn å ta 

·         Styret må få tid til å behandle innkommende saker 

·         Papirene skal sendes til redaksjonen for bearbeidelse 

·         Medlemsbladet sendes til trykkeri og videre ut i postsystemet.  

Det er som sagt mange frister å ta hensyn til. Det står også i våre lover at medlemmene 
skal ha sakspapirene i hende med minst 2 uker før årsmøte jfr. § 3-3 avsnitt 2 og at 
innkallingen skal sendes, enten pr post, epost, i medlemsbladet eller publiseres på 
klubbens nettsider. Styret har i mange år valgt å bruke medlemsbladet til denne jobben. 
 

  

Sak 14 Budsjett – har begynt å se på postene for revidert 2022 og budsjettforslag 2023 
 
Kasserer Solveig kommer med forslag til neste styremøte. 
 

 
Neste styremøte: 3.Februar 2022 kl. 1900-2100 
 
Referent: Karen Elise Dahlmo     
 
 
 


