
 

 Gjennomgang av referatet 22.01. 2019 
 
Sak 55.1.18 Klubblovene. 

Status: Solveig har sendt inn til lovavdelingen i NKK med 
oppfordring om å godkjenne lovene.  

Sak 7.19 Gjennomgang av fylkeskontaktene og oppnevnte grupper. 
Med forespørsel om hvem som vil være med å jobbe videre for klubben i 
2019. 
 
Karen Elise sender en e-post til de ulike kontakter og grupper i klubben. 
 
Status: Et skriv er forfattet og blir snart sendt ut til alle tillitsvalgte. 
 
9.1 
Årets aktivitetshund – hva med de som har lik poengsum? 
Astrid har kontakter Elin Johannessen for råd.  
 
Til plassering årets aktivitetshund - Elin melder at de hadde besluttet å 
plassere i forhold til antall starter. Astrid og Ida ble enige om å gjøre 
dette gjeldende allerede for 2018-plasseringen. 
 
Beregningsmåte: Ved lik poengsum tas det hensyn til antall starter.  
 

Sak 
10/2019 

Innkommen post / Info 
 
10.1 Epost fra Kari Margrethe Haugland, Magne Furunes og Liv Skjervik 
angående RAS. Sak fra Liv får eget nummer 12/19 
 
Alle henvendelsene gjelder reaksjon på at stamtavlene på hundene, som 
er med i krysningsprosjektet ble lagt ut på klubbens Facebook side. 
Styret gjør oppmerksom på at dette er opplysninger som alle kan finne i 
DogWeb, men valgte å fjerne Stamtavlen fra FB. I fremtiden blir man å 
henvise eller linke til Dogweb, for stamtavler. 
 
ASU v/ Hanna Gautun har svart på alle henvendelsene.  
 
 

 
 
Referat fra STYREMØTE  
 

Dato: 19. februar 2019 

Tilstede:  
 

Merete, Astrid, Svein, Solveig, Gunn, Elisabeth og Karen Elise 

Forfall:  



10.2 Epost fra Kari Gording angående innspill til styret.  
 
Styret tar innspillet til etterretning og jobber videre med det på det fysiske 
møtet.  
 
Kari har fått svar fra styret. 
 
10.3 Epost fra Hilde Berg med ønske om å trekke seg fra komiteen, 
«Årets hund». Dette pga tidspress og mye jobb med vervet som leder i 
avdeling Trøndelag.  
 
Styret tar dette til etterretning og takker for jobben som hun har 
gjort. Vi skal etter hvert finne en erstatter. 
 
10.4 Epost fra Ellen Utsi angående holdning inne på IL gruppa. 
 
IL-gruppa til Petter Nilsen er en helt privat side på Facebook og er 
opprettet av han selv i forhold til stort engasjement og kompetanse.  
 
Klubben støtter alle positive tiltak som privatpersoner setter i gang, 
men har ikke formelt ansvar for hva som gjøres i privat regi.   
 
Dessverre har initiativtakeren valgt å slette gruppen for godt og 
lundehund miljøet har mistet en ildsjel og mye kompetanse. 
 

10.5 Epost fra NKK Vedrørende debatt om etisk hundeavl 12.2.19 
 
Turid Helfjord deltok i panelet og gjorde en flott jobb og stilte opp 
på kort varsel. Tusen takk for det. 
 
Vi er stolte av å kunne representere en klubb som fikk så mye 
positiv tilbakemelding. Linken ligger på YouTube og anbefales 
sterkt.  

 

10.6 Ingvild Espelien og Claudia Melis har sendt søknad til 

Landbruksdirektoratet angående midler til DNA-testing av hunder i Norsk 
Lundehund Klubbs krysningsprosjekt, som skal gå over to år. Det er søkt 
om kr. 60 000,-.  
 
Får vi ikke støtte i år, så har vi mulighet om å søke igjen til neste år. 
 
10.7 Epost fra Bård Andersen. 
Av personlige og helsemessige årsaker må jeg si takk for meg i avls- og 
sunnhetsutvalget og krysningsgruppa.  
 
Vi takker for den enorme jobben som Bård har gjort for klubben gjennom 
mange år. Og lundehund klubben har mistet en ildsjel. 
 
Ingvild Espelien går inn som fullt medlem i ASU.  



  

Sak 
11/19 

Hjemmesiden 
Henviser til sak 32/18 
 
Referat fra skypemøte 31.01.2019 kl. 19.00 

Tilstede: Trine Thoresen, Ragna Fossen, Lille Wagtskjold og Astrid 

Rødsand  

Astrid hadde sendt ut forslag på ny forenklet struktur på forhånd, hvor 

antallet hovedmenyer på forsiden var redusert fra 12 til 5. Bakgrunnen 

for ønsket om forenkling har vært at det skal bli enklere å oppdatere 

sidene. Det er også ønskelig at det skal være enkelt for brukerne å finne 

fram til informasjonen de søker etter.  

Avls og sunnhetsutvalget var positive til forslaget, men ønsket å beholde 

krysningsprosjektet som egen hovedmeny.  

Hjemmesidegruppa var opptatt at endringer må ha en hensikt. For 

brukerne av sida er det en fordel at samme artikkel er tilgjengelig fra 

flere steder i strukturen – en forutsetning er imidlertid at informasjonen er 

tilgjengelig gjennom en lenke, slik at det kun er nødvendig å endre på en 

plass.  

De 5 mest populære kategoriene av de 12 hovedmenyene: 

1.    Valper og oppdrettere 
2.    Om Norsk lundehund 
3.    Oppdrett og paring 
4.    Helse, stell og foring 
5.    Krysningsprosjektet 

 

Det ble diskutert om det er uheldig å gjøre flere av de mest populære 

menyene mindre synlige. Det er viktig at mye besøkte sider er lette å 

finne. Valper og oppdrettere, oppdrett og paring, helse, stell og foring bør 

være lette å finne. Det samme gjelder Databasen, som vi ønsker at flere 

skal benytte.  

Deltakerne ble enige om å jobbe gradvis med strukturen. I første 

omgang ble sider som ikke er i bruk fjernet. Dette ble gjort under møtet. I 

etterkant av møtet oppdaterte Lille og Ragna lenken til Databasen og 

gjorde endringer i forbindelse med Databasen sammen.  

Forslag til endringer: 

Det kom opp ønske om lenke til søke om krysningsvalp på sida til 

valpeformidler.  

Legg inn lenke til krysningsvalp på sida til valpeformidler – Astrid ordner 

dette 

Lundehunddagene bør ligge innunder OM KLUBBEN og AKTIVITETER  

RAS bør ligge under OPPDRETT, OM NORSK LUNDEHUND og 



KRYSNINGSPROSJEKTET  

Møtet diskuterte nettbutikk og side med kommende aktiviteter. Det ble 

enighet om å teste begge disse funksjonene gjennom facebooksiden. 

Trine skulle lage en testside på facebook for å sjekke hvordan «butikk-

funksjonen» fungerer for oss. Siden viste det seg at dette ikke vil fungere 

i en lukket gruppe. Det ble bestemt at vi heller tester å selge et faktisk 

produkt fra Lundebua gjennom klubbens facebook-side.  

Siden for arrangementet bør benyttes mer aktivt på klubbens facebook-

side. Der er det lettere å nå ut til medlemmene og lettere å oppdatere.   

Ønske om at de siste 10 oppdateringene ligger ute slik at alle ser hva 

som er skjedd siden sist.  

 
Det er gjort en stor jobb så langt og det jobbes videre med saken. Testen 
med å ha Lundebua via klubbens Facebooks siden, gikk ikke slik det var 
tenkt. Så det jobbes videre med å gjøre den mer brukervennlig fra 
Hjemmesiden. 
 
Mål: Teste videre og jevnlige møter framover.  
 
Styret er imponert over jobben som gjøres.  
 

  

Sak 
12/19 

Hvilke rettigheter har oppdretter etter at valp er solgt? 
 
Det er kjøpsloven som gjelder for kjøp og salg av husdyr. En valp regnes 
som en vare etter kjøpsloven. Ved bruk av NKKs kjøpekontrakt gjelder 
det etter kjøpsloven, kun rettigheter for kjøper.  
Kjøper eier hunden og bestemmer da selv over hva h*n skal bruke 
hunden til. Ved uenighet vil saken gå til konfliktrådet.  
 
Styret v/ Elisabeth har tatt kontakt med NKK for å få en vurdering på 
denne saken. Hun spurte etter en juridisk rådgiver på dette emnet. De 
hadde ingen slike som hun kunne snakke med, da de ikke la seg bort i 
kontrakter mellom valpekjøper og oppdretter. Det var overhodet ikke 
deres bord. Og det er heller ikke NLK sitt bord, men vi ville undersøke 
saken litt.  
 
Elisabeth har også vært i kontakt med Forbrukerrådet, som sa at det var 
kun det som stod i kontrakten, kjøper skulle forholde seg til. 
 
I Hundesport nr. 1/10 hadde NKK en artikkel om kjøp og salg av hund, 
«En oppdretters ansvar og plikter». 
 
På side 11 refereres til Forbrukerkjøpsloven og på side 12 står det, 
Sitat: "Det er heller ikke mye en selger får gjort hvis noen 
bestemmer seg for å avle på en hund med avlsforbud i avtalen.» 
 



Artikkelen ligger på NKK sin 
hjemmeside: https://www.nkk.no/getfile.php/13193696-
1494239697/Dokumenter/Registrering/Eierskifte/Kjop-og-salg.pdf 
 
Vi har også vært i kontakt med en i arbeidstilsynet som skriver følgende: 
 
Jeg ser at ved salg av hund er det vanlig med vilkår. Det som må 
vurderes i hvert enkelt tilfelle, er om vilkår som settes av selger, 
er urimelig. 
Se avtaleloven § 36. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1918-05-31-
4#KAPITTEL_3 
  
Juristene snakker om at man må foretas en «konkret vurdering» i hvert 
enkelt tilfelle. 
Hvis man finner rettspraksis der denne problemstillingen har vært oppe, 
vil dommen være veiledende, spesielt hvis den har vært høyt oppe i 
rettsapparatet. 
  
Hvis man har tilleggsvilkår i en kontrakt, som begrenser kjøperens 
eiendomsrett over «varen», vil det være naturlig at kjøper betaler 
mindre… 
 

  

Sak 
13/19 

Lundebua og Paypal 
 
Jon Wagtskjold og Astrid har gjort en imponerende jobb med å kunne 
gjøre online betalinger i Lundebua gjennom klubbens Paypal konto, på 
Hjemmesiden. 
Dette letter arbeidet for utsending av varer og for kasserer med å holde 
regnskap over salget. Og ikke minst, vi slipper å purre på folk som 
glemmer å betale for varer som er sendt ut. 
 

  

Sak 
14/19 

Leie av kritikk-utstyr til Norsk Lundehund Klubbs spesialutstilling 
13.07.2019 i Mosjøen 
 
Vi velger å ta imot tilbudet på å leie av nettbrett, tastatur og 
internett fra Print2you ved Lars Blomberg i Oslo til en pris av 750 
for hele perioden fra tirsdag 9 juli med retur 16-17 juli. 
Vi får da tid til å sette dette opp mot NKK og DogwebbArra og teste dette 
ut. 
 
Når det nærmer seg utstillingen, vil vi rette en forespørsel til 
medlemmene om noen kan hente utstyret i Oslo og ta det med til 
Mosjøen. 
 

  

Sak 
15/19 

Bytte fòr leverandør til Spesialen 2019? 
 

https://www.nkk.no/getfile.php/13193696-1494239697/Dokumenter/Registrering/Eierskifte/Kjop-og-salg.pdf
https://www.nkk.no/getfile.php/13193696-1494239697/Dokumenter/Registrering/Eierskifte/Kjop-og-salg.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1918-05-31-4#KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1918-05-31-4#KAPITTEL_3


Siden det er liten respons fra Hills og dårlig kommunikasjon tar vi igjen 
kontakt med Fish for Dogs og hører om de vil gjøre en avtale om 
sponsing av Spesialen 2019. 
Vi trenger også merkebånd, da vi bare har bånd som det står Royal 
Canin på. 
  
Merete sender forespørsel og tar ansvar for å følge dette opp. 
 

  

Sak 
16/19 

Eventuelt 
 
16.1 Alejandra Garcia ønsker å fratre som fylkeskontakt for Oslo/ 
Akershus fordi hun ønsker at noen som bor i fylkene, overtar og fordi 
hun har nok å gjøre som klubbens valpeformidler. 
 
Styret takker for den tiden hun har vært og vi må jobbe for å få en 
erstatter. 
 
16.2 Adferds gruppa/ mentalest gruppen ønsker flere med i gruppa og 
Solveig skal kontakte aktuelle personer som kan være med. Vi trenger 
flere hender, da det er ganske krevende å gjennomføre mentaltestene 
alene eller bare med to personer. 
 
16.3 Karen Elise hører med de lokale hundeklubbene angående skriver 
til Spesialen. Samt at vi må finne ny ringsekretær. 
 

  

 

Neste styremøte: fysisk møte i Tromsø 15-17 mars. 
Referent: Karen Elise Dahlmo 

  


