
 

 Gjennomgang av referatet 27.02.18 
 
Astrid har kommunikasjon med Bygdøy kongsgård i forbindelse med å 
delta med stand Familiedag 26. Mai. 
 
Sak 7. Nye regler for valpeshow. For å konkurrere for å få BIR og BIM 
må valpen få HP. Vi må sjekke ut om vi har lilla HP rosetter, ellers 
ingen betydning for klubben. Derimot kan det få betydning for utregning 
av årets valp.  Ansvarlige for årets utstillingshund går gjennom 
poengberegning og kommer med forslag til endring i samsvar med 
gjeldende regler.  
 
Referatet godkjent. 
 
 

Sak 13 Innkommen post 
 
Epost fra NKK angående: 
Høringsnotat vedrørende utredede endringer i organisasjonen Norsk 
Kennel Klub. 
  
Hovedstyret ber om tilbakemelding fra høringsinstansene så raskt som 
mulig, og senest innen 20. mai 2018. 
Høringssvar sendes til adm@nkk.no 
 
NLK er positiv til at NKK ønsker å gjøre det tydeligere når regionene 
har bestiller/kunderolle og når de har eierrollen i organisasjonen. Vi har 
imidlertid ingen preferanser i forhold til de tre alternativene som spilles 
inn fra NKK. Regionstrukturen spiller liten rolle for NLK. Vi velger derfor 
å ikke kommentere høringsforslaget.  
 
Epost fra DUK 
 
Kandidatens navn: Rune Tyvold 
Adresse 7052 Trondheim    
  
Autorisert for følgende raser/grupper: Dømmer jagende spisshunder, 
og stående fuglehunder  

 
 
SAKSLISTE TIL STYREMØTE  
 

Dato: Fysisk møte i Tromsø 16-18 mars 2018 

Tilstede:  
 

Merete Evenseth, Svein Birger Syversen, Astrid Driva Rødsand, Irene 
Stølan, Even Tveråmo og Karen Elise Dahlmo 
Solveig, kasserer deltok også på en del av møtet. 

Forfall: Elisabeth Røsholt 

mailto:adm@nkk.no


Første gang autorisert: 2014  
Søker elevstatus på følgende raser: Norsk buhund, Norsk lundehund, 
Dunker, Hygenhund og Haldenstøver 
 
Vurdering fra NKKs Dommerutdanningskomite (DUK): 
Kandidaten har søkt om elevstatus for NN klubbs rase(r). Norsk Kennel 
Klubs Dommerutdanningskomité, DUK, har behandlet søknaden og 
godkjent den. I tråd med reglementet har raseklubben anledning til å 
uttale seg og komme med en innstilling. 
Om raseklubben ønsker å gjøre dette, er fristen 14 dager fra dags 
dato. Om klubben ikke svarer, ansees dette som en positiv 
innstilling. 

 

 

Kandidaten har fått rasekompendiet. Er også informert om å ta kontakt 
med Arne Foss som skal være dommer på spesialutstillingen. 
Styret stiller seg positiv 
 

  

Sak 14 Årsmeldingen  
Vi gikk gjennom årsmeldingen. Meldingen avspeiler stor aktivitet i 
klubben. 
Sendes til Jon Waktskjold for å legges ved innkalling til årsmøtet i 
neste nummer av Lundehund-nytt. Merete ordner dette. 
 

  

Sak 15 Mandat for Avl- og sunnhetsutvalget 
 
Styret er enstemmig enig i å endre navnet til Avl- og sunnhetsutvalget. 
Styret har gjennomgått og vedtatt nytt mandatet med små endringer. 
 
Godkjent mandat legges som et vedlegg til referatet. 
 

  

Sak 16 Mandat for Krysningsgruppen 
 
Styret har gjennomgått og vedtatt nytt mandatet med små endringer. 
 
Godkjent mandat legges som et vedlegg til referatet. 
 

  

Sak 17 Mandat for Valpeformidler 
 
Styret har gjennomgått og vedtatt nytt mandatet med små endringer. 
 
Godkjent mandat legges som et vedlegg til referatet. 
 

  

Sak 18 Retningslinjer for Fylkeskontaktene 
 



Styret har gått gjennom tidligere retningslinjer og revidert disse.  
Ny revisjon gyldig til 2020.  
 
Godkjente retningslinjer legges som et vedlegg til referatet. 

  

Sak 19 Innsending av kandidater til NKKs Hederspris 
 
Styret har bestemt seg for kandidater og Astrid skal lage en søknad 
med forslag på to verdige kandidater.  
 
Frist for innsending 01.05.2018.  

  

Sak 20 Kandidat til Hedersprisen ved Årsmøte i NLK 2018 
 
Styret diskuterte noen kandidater og ble enige om to kandidater, som 
vi vil hedre på Årsmøte 3 august. 
 
Solveig Steinnes hjelper styret med å skrive begrunnelser. 
  

  

Sak 21 Forberede saker til Årsmøte 
 

 Oppdatering av Lovmalen 
Jon Waktskjold har laget et forslag med tilpasninger til NLKs 
lover. Noen av områdene er det frivillig om vi ønsker å revidere.  
Styret har lagt inn noen endringer i forslaget.  
Forslaget legges fram for Årsmøte.  
 

 Stipendordninger for de som ønsker å ta 
dommerutdannelse. 
Klubben har kapital og foreslår å bruke av den til stipend. 
Stipendets størrelse vurderes av styret etter innkommet søknad. 
Utbetaling kan skjer underveis mot dokumenterte utgifter. Etter 
fullført utdanning forplikter den nye dommeren seg å dømme på 
ei spesialutstilling.  
Styret har ingen nåværende kandidater.  
 
Årsmøtet vedtar om vi skal opprette en stipendordning.  
 

  

Sak 22 Regnskap 2017 
 
Regnskapet gjennomgått og kommentert. Det ser bra ut. 
 

  

Sak 23 Budsjett 2018 revidert. 
Forslag budsjett 2019 
 
Budsjettet satt opp, gjennomgått, og kommentert og legges frem for 
årsmøte 



 
 
 

  

Sak 24 Velkomstbrosjyre 
 
Innspill fra Iren Storli til avd Trøndelag. Men denne passer nok best 
sentralt. Ønsker at oppdretterne kunne legge den ved valpepakken til 
nye lundehundeiere. Bør stå litt om klubben, hva som gjøres for å 
bevare rasen, hva man får og hva som er med å støtter opp gjennom 
et medlemskap i klubben. 
 

 Gratulerer med lundehundvalp. 

 Dersom din oppdretter ikke har meldt deg inn, har du mulighet til 
å gjøre det selv. 

 Lundehund-nytt 

 Spennende miljø 

 Nytten ved å være med i et nettverk 

 Avlsarbeid 

 Info om kontaktpersoner 

 Norsk kulturarv 

 Hilsen fra leder (uten navn) med info om klubben 

 Bevare rasen 

 Lastes ned av oppdretter 
 

Styret synes ideen var kjempegod og vil få dette til. I første omgang 
sender vi forespørsel til Jon Wagtskjold, som er fantastisk til å komme 
med layout ideer. 
 

  

Sak 25 Investering for klubben angående Dogwebarra. 
 
Her er et forslag til styret fra Dogwebarra ansvarlig, Elin Mariboe. 
For at vi skal få registrert utstilling resultatene våre direkte i 
DogWebArra under Lundehunddagene, har vi undersøkt hvordan vi 
kan få dette til. Vi trenger en trådløs ruter. Dette kan vi få for kr. 2.389,- 
i året fra ICE NET. Dette nettverket har 7 GB i mnd, og hvis man ikke 
bruker det i en måned, sparer man det opp til neste. Det vil si at vi som 
bruker nettverket en gang i året, vil ha godt med GB til utstillingen. 
 
Med en slik løsning, vil vi kunne legge inn i DogWebArra fortløpende.  
Styret takker for innspillet, men ønsker å gå for en rimeligere, men 
samtidig trygg løsning. 
 
Styret kom frem til følgende vedtak: 
 
Klubben kjøper inn et kontantkort med datapakke og bruker en nyere 
telefon som modem. Svein ordner med kontantkort, telefon eller 
nettbrett. Dette gjøres til spesialutstillingen i 2018. Som back-up stiller 



noen i styret med sitt private mobilt bredbånd dersom vår løsning ikke 
fungerer. 
Det må i tillegg være papirutgave. 
 

  

Sak 26 Oversettelse av den nye brosjyren til andre språk 
 
Tysk: Nina Schneider 
Fransk: Marc Daverdin 
Avlsrådet skal gjøre et forsøk på å få den oversatt til engelsk. De er 
allerede i gang. 
 
Styret vil med dette få takke spesielt, Jon Wagtskjold for den jobben 
han har gjort med designet og layoutet for brosjyren 
Og også til våre medlemmer som er tospråklige og hjelper til i slike 
saker. Vi er fantastisk heldige i klubben som har slike engasjerte 
medlemmer, som aldri sier nei. 
 

  

Sak 27 Eventuelt 
 
Lundehunddagene 2018.  
Styret innkaller Gerd til skypemøte for status i forhold til 
arrangementet.  
Vi bruker «sjekklista» som er laget for slike arrangement, som 
utgangspunkt.  Vi bruker en del av det planlagte styremøtet til dette.  
 

 

Neste styremøte:  24.04.18, kl. 1900 
Referent: Karen Elise Dahlmo 

 

 

 


