
 

 Gjennomgang av referatet 10 desember 2018 
 
Noen innbetalinger av kalenderne mangler.  
 
Sak 32 Oppdatering av Hjemmesiden  

Status: Astrid har sendt et forslag til fordeling av ansvar til 
hjemmesidegruppa. Kaller inn til et møte i løpet av januar. Saken følges 
opp med nytt nr. for 2019 – henvise til sak 32/18 

Sak 55.1. Klubblovene. 

Epost 2.januar 2019, svar fra jurist Haakon Rognsaa Arnesen i NKK 

Beklager at brevet vårt av 28. august 2018 har skapt forvirring.  

Vi har lagt til grunn at bestemmelsene dere nevner i brevet vedlagt e-
posten av 20. desember, er ønske av klubbens årsmøte. Det er opp til 
dere hvordan lovene skal være på disse punktene. Likevel har vi en plikt 
til å gi våre vurderinger/synspunkter på bestemmelsene, men det er dere 
selv som avgjør. Forutsatt av at de enkelte bestemmelsene som er nevnt 
i brevet ikke endres, vil det kun være mindre redaksjonelle ting som må 
rettes. Denne typen endringer er ikke av en slik karakter at det er 
nødvendig med nytt årsmøtevedtak.  

Slik vi forstår brevet deres, ønsker dere å ha lovene slik de ble innsendt 
første gang – dette er helt greit. Ber dere om å sende over ferdig utkast 
når dere har rettet de redaksjonelle forholdene. Da oversender vi til 
Hovedstyret for godkjenning. 

 
Som dere nevner i brevet kan det være greit å diskutere enkelte 
bestemmelser på årsmøtet, men lovene kan sendes til godkjenning så 
snart dere har rettet de øvrige merknadene.  

Håper dette var oppklarende. 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 22, januar 2019 

Tilstede:  
 

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

Forfall:  



Status: Har fått svar tilbake fra NKK – Solveig redigerer endelig utgave 
av lovene, som sendes til NKK og styret. Når alt er i orden legges de 
etter hvert ut på hjemmesida.  

 

Sak 
1/2019 

Innkommen post / Info 
 
1.1  
Epost 14.12.18 fra Laila Eren Rødland i NKK, angående Prosjektgruppe 
for oppbygging av genbank for norske raser. De planlegger 
oppdateringsmøte i denne gruppen og ser at de mangler avtaler og 
informasjonsskriv om hannhunder som har nedfrossen sæd etter seg. 
 
Status: 
Sigrun Rytter i ASU tar tak i denne saken.  
 
1.2 Christen Lang er valgt inn i NKKs utstillingskomite som har ansvar 
for å sette opp dommere på de 15 NKK utstillingene vi har i Norge hvert 
år. Dette er en viktig komite og det er viktig for NLK å få mer innflytelse 
på dommervalg for vår rase i fremtiden, spesielt med tanke på den 
varierende bedømmingen vi har hatt de siste 2 årene. 
 
Styret gratulerer og setter stor pris på denne utnevnelsen.  
 
1.3 Epost 17.12.18 fra nkk angående bruk av elektroniske kritikker fra 
2019.  

På NKKs utstillinger ble det fra og med 2016 innført bruk av elektroniske 
kritikker mv. Dette medfører at kritikken på hundene registreres på 
nettbrett e.l. i ringen og kritikken med premiering blir synlig på den 
enkelte hund umiddelbart og blir lagret på hunden i DogWeb. 

Den elektroniske løsningen er også bygd opp slik at den styrer 
organiseringen i ringen og bidrar til kvalitetssikring av gjennomføringen. 

Løsningen kan benyttes i offline, men for å få best utbytte av systemet på 
utstillingsplassen er det ønskelig at online løsning benyttes.  

Arrangører som ønsker det kan benytte dagens løsning med kritikker på 
papir ut 2019, men må da sørge for at dommers vurdering (kritikken på 
hunden) skrives inn i IT systemet slik at alle utstillingskritikker blir 
tilgjengelig på den enkelte hund. Offline løsning er mulig. 

Brukerveiledning medfulgte. 

Elin Mariboe synses brukerveiledningen var ok. Vi må se hvordan vi 
gjennomfører det rent praktisk. Karen Elise orienterer om dette på neste 
styremøte. 



1.4 Epost fra Kryssningsgruppa om ny parring:  

Den 23. desember har Prosjekthunden Tôfra Emil Frøy paret 
lundehundtispen Ghandili Lonewolf 

20. desember paret prosjekthunden Alvar B2 - NO54880/16(X2) 
lundehundtispa Lyrypa's Qamile Zelda - NO36741/13. 

Alvars far er en lundehund, mor en krysning av lundehund og buhund. 
Alvar har B-hofter, patella grad 0 på begges knær og u.a. øyne. De to 
fant tonen umiddelbart og paret første gang fem minutter etter Zeldas 
ankomst. Vi har nå fått bekreftet at Zelda er drektig og valpene ventes i 
midten av februar. 
 
1.5 Styret sendte en bårebukett til begravelsen av Ellen Brattbakk med 
teksten «En siste hilsen og takk for din innsats for Norsk lundehund 
klubb» 
 
1.6 Jon Wagtskjold fra redaksjonskomiteen har laget en sjekkliste for oss 
tillitsvalgte. Et hjelpemiddel for at vi skal huske på hva som skal inn i de 
forskjellige nr av medlemsbladet. 
 
Styret takker for denne lista som er til stor nytte. 
 
1.7 ASU gjennomfører Dommerseminaret 26. januar i Letohallen. 
Det er 10-12 dommer påmeldt seminaret. 
Hunder: 6 hanner og 5 tisper er skaffet 
 
Styret ønsker ASU lykke til med seminaret. Skulle gjerne ønsket litt flere 

interesserte. 
 
1.8 Fra NKK 

Revisjon av eksisterende RAS utsettes 

Hovedstyret har tidligere vedtatt at revisjon av Rasespesifikke 

avlsstrategier (RAS) skal utsettes til nye it-verktøy for beregning av avl- 

og helsestatistikk er ferdigstilte. På grunn av stor pågang på nye it-

prosjekter, er dessverre arbeidet med de nye helseverktøyene forsinket. 

Dette medfører at også revisjon av RAS, utsettes. 

  

Vi beklager de ulemper dette medfører for våre medlemmer. De klubber 

og forbund som allerede har sendt inn revisjon av RAS vil få 

tilbakemelding, men vi tar ikke imot nye RAS-revisjoner før it-verktøyene 

er på plass. Når det igjen åpnes for innsending av reviderte RAS, vil det 

sendes ut ny informasjon til klubber og forbund. 

  

Vi understreker at dette ikke har betydning for de få rasene som fortsatt 

ikke har ferdigstilt første versjon av RAS – disse bes levere omgående. 



  

Eventuelle spørsmål kan sendes på e-post til kim.bellamy@nkk.no 

 

Styret tar dette til etterretning. 

 

1.9 Epost fra Stine Digranes Nilsen fra fish4dogs 

Ettersom vi opplever stor pågang fra deres klubb og at vi har annonsert i 
Lundehund-nytt så har vi et ønske å være til stedet på en aktivitet i år. 
Slik at vi får møtt miljøet på bakkeplan. 
 
Merete har svart og ønsker å bruke de på Lundehunddagene i 2020. Vi 
avventer for i år til at vi har fått endelig svar fra Hills. 
 

 

1.10 Oppdatert utstillingsreglement fra nkk. 

 

Dette er viktig for oss: 

Det er nå presisert i regelverket at enhver oppnevnt utstillingsleder 
forplikter seg til å sette seg inn i gjeldene regler for avholdelse av 
utstilling, samt siste oppdaterte utstillingsregler. Arrangerende klubb skal 
ha en signert avtale med utstillingslederen om at vedkommende kjenner 
til gjeldene regler. 
 
Reglene kan leses her: https://www.nkk.no/getfile.php/131964359-
1546956490/Dokumenter/Aktiviteter/Utstilling/Utstillingregler%202019.pdf 
 
Rita Daverdin har sagt ja til å være utstillingsleder på Spesialen 2019. 
Har sendt linken til henne i dag. Vi skriver ut et eksemplar som legges i 
utstillingskofferten.  
 

  

Sak 2 Gjennomgang av «høringen» som ble sendt ut før jul. 
 
Styret og ASU takker for alle tilbakemeldinger fra oppdretterne som har 

vært til god hjelp for å lage de nye anbefalingene til ny Paringsavtale 

angående valpepris og justering av pris til hannhundeier.  Det kom inn 23 

innspill på høringen og det har vært et stort engasjement på sosiale 

medier. 

Basert på dette har ASU gitt styret følgende anbefalinger: 

• Valpeprisen økes til 15000 kr 

• Vi anbefaler ikke paringsavgift 

• Betaling til hannhundeier økes til 2000 kr pr. levende valp når 
valpene er solgt eller senest ved 12 ukers alder. Dette er 
uavhengig av hvilken inntekt oppdretter kan få av valpen og 
om oppdretter beholder en valp selv. Hannhundeieren 

mailto:kim.bellamy@nkk.no
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undertegner paringsbevis når han/hun har mottatt oppgjør fra 
tispeeier for valpene, etter at de er solgt, senest ved 12 uker. 

• Tilbakebetaling ved kryptorkisme settes til 2000 kr 

• Ingen refusjon fra hannhundeier ved kryptorkisme. 
 

Styret støtter innholdet i ASU sin anbefaling men ønsker å gjøre 
noen tekst endringer i paringsavtalen:  

Styret presiserer at dette er vår retningslinje til parringsavtale. 

Oppgjør mellom tispeeier og hannhundeier skjer som følger: 

• Tispeeier betaler hannhundeier kr.2000,- pr valp, når valpene er 
solgt eller senest ved 12 ukers alder. Oppgjøret skjer til 
kontonr……………………………….  

•  Dette er uavhengig av om oppdretter beholder en valp selv.  
• Det utbetales ikke sprangpenger. 
• Paringsbeviset hannhundeier får fra NKK underskrives og 

returneres snarest mulig til NKK. 

Tispeeier og hannhundeier er enige om følgende deling av reiseutgifter  

dersom hannhundeier kommer til tispa: __________ 

 

Punktet med at tispeeier skal betale tilbake valpekjøper for 
testikkelmangel fjernes fra parringsavtalen, da det har ingenting med 
paringsavtalen å gjøre. Styret oppfordrer oppdrettere til å bruke NKKs 
kjøpsavtale da dette er et punkt som står der. Der anbefaler klubben å 
skrive kr 2000.- tilbakebetales ved testikkelmangel til valpekjøper. 

I tillegg anbefaler styret: ingen refusjon fra hannhundeier ved 
testikkelmangel  

 
Ny anbefalt pris fra klubben for valp: kr. 15 000,- fra 01.01.19. 

 

  
 

Sak 3 Kasserer har fått ny epost adresse til bruk for NLK 
 
solveig@northernbones.com 
 

  

Sak 4 Bør klubben opprette Paypal-konto igjen? 
 
Solveig og Merete har tatt tak i dette og ny Paypal konto er opprettet.  
Styret ønsker å ta forhåndsbetaling av varer da det viser seg at kasserer 
bruker veldig mye tid på purring av betaling.  
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Sak 5 Økonomirapport for 2018 
 
Vi hadde en kort gjennomgang av punktene for å jobbe videre med 
detaljene på det møtet i Tromsø. Det sendes ut purring på varer som det 
mangler innbetaling på. Dette gir et godt utgangspunkt for å sette opp et 
bedre budsjett for neste år.  
 

  

Sak 6 Årsmøteprotokoller bør legges ut på Hjemmesiden 
 
Protokoller for de tre siste årene legges ut. Astrid tar seg av dette.  
 

  

Sak 7 Gjennomgang av fylkeskontaktene og oppnevnte grupper. 
Hvem vil være med å jobbe videre for klubben i 2019? 
Vi sender en e-post til de ulike kontakter og grupper.  
 
Karen Elise sender henvendelse til alle. Får oppdatert til LHN nr. 2,  
 

  

Sak 8 Søknad om «stor certet «for 2020 
 
Merete har sendt søknad til NKK om stor certet til Værøy utstillingen. 
Fristen er 1. februar for å søke. 
  

  

Sak 9 Eventuelt: 
 
9.1 
Årets aktivitetshund – hva med de som har lik poengsum? 
Astrid kontakter Elin Johannessen for råd.  
 
9.2 
Merete har sendt blomster til æresmedlem Anne-Lise Torsteinsen i 
forbindelse med hennes 80-årsdag. 
Vi vil sende en oppmerksomhet til æresmedlemmene ved runddager. 
 

  

 

Neste styremøte: 19 februar  kl. 1900 
Referent: Karen Elise Dahlmo 


