
 

 Gjennomgang av referatet fra 11.02. 2020 
 
Sak 7 
Forberedelser til hundetellingen 
Nye fylkesinndelinger (se sak 1.3) 
 
Gunn og samboer Helge Bjerke har laget et flott Norgeskart med de nye 
fylkesinndelingene, samt satt opp følgende oversikt til styret. Vi skal ha en 
prat med fylkeskontaktene for å høre deres mening om inndelingen og 
antall hunder.  
 
Viken foreslås delt i «Vest-Viken» og «Øst-Viken». Vest-Viken er her 
tidligere Buskerud pluss Asker og Bærum kommuner. Øst-Viken er tidligere 
Østfold pluss Akershus øst for Oslo. 
 
Vi har også vært i kontakt med NKK for å høre om deres planer for 
inndelingene inne i klubbsystemet i nkk databasen. Har ikke hørt noe fra 
NKK enda, 
 
Vi begynner å bruke denne inndelingen, selv om det foreløpig brukes den 
gamle inndelingen i NKK. Vi jobber videre med dette og skal ha en 
inforunde med kontaktpersonene for å gjennomgå mandatet.  
 
Databasen må kanskje også etter hvert oppdateres på de nye 
fylkesinndelingene og Marc Daverdin kan være behjelpelig med 
bruksanvisning dersom noen føler seg kallet til å gjøre jobben. 
 
Status siden sist møte:  
Fra NKK mottatt 3.mars 2020 
Hei  
Viser til henvendelse og beklager sen tilbakemelding. 
  
Det er NKKs Hovedstyre som vil måtte ta stilling til om det skal foretas 
endringer i Regioninndelingene. Det er disse NKK i første rekke forholder 
seg til hva gjelder klubbenes tilhørighet. 
Hovedstyret har ingen konkrete planer om å endre dagens 
regionsinndeling da denne likevel ikke slavisk følger fylkesgrenser. 
  
Med vennlig hilsen 

 
 
REFERAT STYREMØTE  
 

Dato: 24.03.20, kl. 1900-2100 

Tilstede:  
 

Merete, Elisabeth, Tor-Arne, Solveig, Gunn, Morten og Karen Elise 

Forfall:  



Hilde Engeland 
Advokat MNA 
Leder Organisasjons- og Aktivitetsavdelingen 
 
Videre behandling/vedtak 
NLK forholder seg til den gamle ordningen på klubbsystemet. Vi deler inn 
landet ut fra våre praktiske løsninger på kartet som forslaget fra Gunn og 
Helge og bruker den i Lundehund-nytt.  Vi må finne en ny kontaktperson i 
Viken og Vestfold og Telemark. Styret jobber videre med å finne noen.  
 
Sak 14 
Stand på «Dyr for alle» 4-6 september 2020 på Lillestrøm 
 
Pr dags dato har vi ikke en ny stand komité på plass. Altså, noen som kan 
stille opp å ha ansvaret.  
Styret må se på saken videre i forhold til økonomi og dugnadsfolk.  
Dersom vi må prioritere så blir nok Dogs4all å foretrekke 
Status siden sist styremøte: 
Epost fra: Ellen Colseth den 18.februar + telefon 9 mars. 
Jeg ønsker å informere deg om messen Dyr for alle hvor vi har eget 
rasetorg for godkjente hundeklubber. 
Lundehunden er blitt en kjent norsk familiehund etter flere år på rasetorget 
på Dogs4all og vi hadde ønsket den tilstede når vi får besøk av 10.000 
som ønsker seg et dyr i hjemmet. 
  
Vi har flere fôrleverandører tilstede, Hundeskolen Lundqvist med aktiviteter 
hele dagen, samt agility og getning i ridebanen. På scenen presenteres 
dyrene gjennom hele dagen. 
Lundehunden er hjertelig velkommen til på scenen til en presentasjon! 
Vedlagt hallkart som viser omfanget av messen+brosjyre. 
 
Standen er gratis, og dere får utstillerkort gratis. Vi gir samtidig 2 
parkeringsplasser gratis (vi kaller dette for hvilebiler for hunder) 
Så det skulle ikke komme noen andre kostnader hvis dere lager standen 
selv. Dere trenger ikke strøm/lys på standen da det er lyst i hallen. 
  
Ser frem til å høre tilbake – holder av standen helt øverst som beskrevet i 
hallkartet til dere. 
 
Vedtak: Styret avventer litt før vi tar avgjørelse om deltagelse i forhold til 
dagens situasjon. Vi har ennå ikke funnet noen som kan påta seg å stille 
opp for dugnadsoppdraget. Styret vil ta kontakt med noen aktuelle 
personer i området for oppdraget på” Dyr for alle” og” Dogs 4 all”. 
 
Sak 16 
Sponsing av fòrpremier til Spesialen på Værøy 
 
Solveig kontakter Felleskjøpet igjen for å gjøre et nytt forsøk og jobber 
videre med saken i forhold til andre fórprodusenter til neste styremøte. 
 



Status: 
Solveig har ennå ikke fått tilbakemelding fra de som hun har opprettet 
kontakt med. Solveig etterspør etter påske.  
 
Sak 18 
Mandatet for Fylkeskontaktene 
 
Styret ønsker å ha møter med fylkeskontaktene utover våren på 
Messenger i og med at mandatet skal revideres og at vi har fått nye 
fylkesinndelinger.  
 
Styret deler oss inn i tre grupper med to fra styret og inntil 6 
kontaktpersoner i hver gruppe. Vi blir å komme med forslag på tre 
forskjellige dager, hvor fylkeskontaktene melder seg på den dagen de kan, 
 
Vi sender ut i forkant med påmeldingen en forespørsel om forslag til saker 
vi kan ta opp på dette møtet. 
Så lages en felles agenda for alle møtene, samt at alle går gjennom 
retningslinjene/ mandatet for Fylkeskontakten.   
 
Styrerepresentantene har et møte i forkant for å gå gjennom punktene som 
vi får inn og hva styret skal ta opp med fylkeskontaktene, slik at alle tre 
møtene har en felles agenda.  
 
Målet er å få gjennomført møtene i løpet av våren. 
 
Status: Invitasjon og gjeldende mandat sendes til kontaktpersonene 
Møtene planlegges gjennomført på 15.4., 16.4. og 23.4.  
 
 

Sak 22 Innkommen post 
 
22.1 Epost fra fransk journalist mottatt 2.3.20 
 
Hello 
I'm a French journalist and Director, and I'm working on a TV 52 minutes 
documentary for the French TV channel Animaux (Animals) about How 
men created the dog, and the relationship between them.  
This scientific film tells the story of the dog from its origins to 
the present days. Since the dog is no longer a wolf, man 
has continued to modify 
the races, modeling appearances and behaviors according to his needs an
d desires.  
The relationship between the creator and his creature is unique! We will 
explore how the dog became a “man’s best friend”. We propose to scan 
the dog "from dog’s nose to tail" with the participation 
of behavioralists, geneticists, biologists and historians to unveil the deep na
ture of the most popular pet of the 21th century.  
I want to talk about the puffin dog, which is a very particular dog with a very 
specific anatomy, due to the tasks he had to achieve a few centuries ago.  



I'm looking for a Norsk Breeding Farm in the LOFOTEN Islands that could 
welcome our TV crew and explain us what are the distinguishing features 
of this dog and tell us his story. That would be great to shoot a sequence 
about the puffin dog in its original environment! 
Your participation would be very instructive for this documentary and 
we would be very glad if you accept it. 
 
Thank you for your answer!  
 
Clémence Rabeau 
Réalisatrice/Journaliste 
Producer/Director 
 
Daniel Winkler fra Tromsø har vært i kontakt med Journalisten, De hadde 
en avtale om å komme til Tromsø, men så kom corona viruset og spolerte 
alt av møter. Men hun har stående invitasjon til å lage et opplegg når 
forholdene blir normale igjen.  
 
22.2 Epost fra Gerd Haugen, mottatt 29 februar 
 
Så har jeg tenkt, at siden distriktene skal justeres etter nye fylkesgrenser, 
og mitt distrikt trolig kommet til å bli delt, kan det være et passende 
tidspunkt å avslutte tiden som fylkeskontakt. Jeg takker for meg, det har 
vært 
hyggelig. 
 
Får nytt saksnummer 26 
 
 
22.3 Purring på ukjent faktura fra Bremnes Idrettslag 
Kasserer Solveig sendte ut til hele styret om noen kjente til denne. 
 
Solveig har fått nøstet opp i dette og regningen er betalt. Det var for en 
kopierings jobb av utstillingskatalogen til Åros i 2018 
 
22.4 Epost fra NKK, mottatt 4.3 
Invitasjon om møte vedrørende norske hunderaser og lagring NKKs 
sædbank  
Hei  
Som dere er godt kjent med ble det i 1992 ble det besluttet å bygge opp en 
«genbank» for langtidslagring av sæd av de norske hunderasene. 
Hensikten var å sikre genmateriale de norske hunderasene for ettertiden. 
  
Dette er langt tilbake og vi antar at raseklubbene/-forbund i likhet med 
NKKs administrasjon ser behov for et møte rundt hvordan vi sammen 
håndterer dette best mulig fremover. 
NKK sitt forslag til agenda for et møte er: 
  

• Status fra de ulike raseklubbene/-forbundene (5-10 min) 
• Ulike behov rundt bevaring av norske hunderaser 



• Føringer i prosjektet 
• Rutiner rundt søknader, uttak og avtaler med hannhundeier 
• Kostnadsdekning i fm uttak og frysing mv. 
• Ev. andre forhold 

  
Administrasjonen har sett på mulige tidspunkt for møtet og foreslår en av 
følgende datoer: 20. april, 4. mai eller 5. mai 2020 kl. 1700 – 2100. 
  
Flott om dere kan gi oss en snarlig tilbakemelding på om dere ønsker å 
delta i møtet og hvilke datoer som passer for dere. 
  
Vi håper dere har anledning til å stille i et møte om dette viktige temaet. 
 
ASU har fått invitasjonen og ønsker å delta. Leder holder kontakt og følge 
opp med NKK når forholdene blir normale igjen. Viktig møte for vår rase.  
 
22.5 ASU har noen forslag til styret. Mottatt 8 mars 2020 
  
1.     Kunngjøring av lundehundkull på facebook 
ASU ser for seg at oppdrettere kan få en kort kunngjøring av valpekull på 
klubbens facebookside med inntil tre bilder og info om foreldre, antall 
valper, oppdretter. 
Vi anbefaler at styret oppnevner en person som mottager for 
informasjonen, som legger ut nyheten med henvisning til valpeformidler. 
  
Vi tror at dette vil bidra til fin blest om valpene våre. 
Får nytt saksnummer 27. 
 

2. Videre ønsker vi at Prosjekthundene bør inkluderes i oversikten i 
Lundehund Nytt av hvor i landet valpene dro. 
 

Styret stiller seg positiv til forslaget.  
  

3. Prosjekthundene bør kunne konkurrere om å bli årets aktivitetshund. 
Dette vil være et tiltak for å «normalisere» forholdet til 
prosjekthundene og likebehandle de mest mulig med lundehunder. 

Får nytt saksnummer 28 
 
 

25.6 Rapport fra vipps,no 
 
På to dager i mars er det kommet inn kr 2100,- øremerket forskning fra to 
nyfødte kull og noen andre voksne hunder, 
 
Styret takker for de rause gavene og setter stor pris på dette.  
 

  

Sak 23 Den gamle Lundehundfilmen «Lundehund og lundefangst» fra 1974 
laget av NRK/NLK 
 



Morten Strandmoe har vært i kontakt med NRK om denne filmen da han 
oppdaget at den var tatt ut av arkivet til NRK. Og fikk dette svaret fra Hege 
Bjercke, Rådgiver, Innholdsdistribusjon og -deling, NRK Eksternavdelingen 
 
«Klubben kan bestille en kopi av «Lundehund og lundefangst» til intern 
bruk, det koster kr 1500,- +mva.» Kr 1.875, - inkl mva 
Intern bruk er sikker medlemsmøter, treff etc og kan ikke legges ut på 
Hjemmesiden f.eks 
 
Styret går inn for å kjøpe et eksemplar. Morten tar seg av bestillingen.  
Blir oppbevart hos til en hver tid fungerende leder.  
 

  

Sak 24 Presisering av ordlyd i retningslinjer for Årets utstillingshund 
 
Styret var nok litt for raske til å godkjenne ordlyden datert 26.11.2019 
Vi har funnet noen dårlige formuleringer som vi ønsker å få rettet opp i, slik 
at misforståelser ikke oppstår. 
 
Utdrag fra retningslinjene pr. nov.2019. 
 
Regelverket revideres ved behov.  
Isteden for revisjon hvert annet år; 
Samtidig med offentliggjøring av resultater oppfordres medlemmene hvert 
år om å gi innspill til komiteen ved behov for endringer. Komiteen har 
ansvar for å besvare henvendelsene, samt at eventuelle endringer 
komiteen går inn for, blir lagt fram for styret innen september hvert år. 
Dette for at styret kan behandle saken før annonsering av konkurransen 
årets utstillingshund skal lages (Lundehund-nytt nr 4). I rapport om årets 
utstillingshund skal komiteen ha med ett punkt som gjelder hvor mange 
innspill til endring av regelverket komiteen har mottatt.  
 
Blir endret til mer presisert tekst: 
 
Regelverket revideres ved behov 
Sammen med offentliggjøring av resultater i Lundehund-nytt nr 1, 
oppfordres medlemmene hvert år om å gi innspill til komiteen dersom man 
ser behov for endringer.  
 
Komiteen har ansvar for å besvare henvendelsene og skal også legge fram 
alle mottatte innspill med vurdering og anbefaling til styret for klubben for 
revisjon av regelverket innen september hvert år. 
Dette for at styret kan behandle eventuelle endringer før annonsering av 
konkurransen årets utstillingshund skal offentliggjøres i Lundehund-nytt nr 
4. 
I rapport til årsmeldingen, skal komiteen ha med ett punkt som gjelder hvor 
mange innspill til endring av regelverket komiteen har mottatt. 
 

Styret presiserer at det er bare hundeiere selv som skal sende inn 
utstillingsresultatene til komiteen.  



 

Sak 25 NKK`s Hederspris for 2020 
Gjelder Gullmerket, sølvmerket og oppdretterprisen. 
 
For to år siden fikk vi igjennom «nåløyet» to sølvmerker. Skal vi prøve på 
nytt i år med å skrive en god kandidat søknad på en av disse tre 
hedersprisene? 
Komiteen i år består av disse: 

• Leder: Eivind Mjærum (1 år) 
• Aase Jakobsen (1 år) 
• Mette Møllerup (2 år) 

 
Styret foreslår to konkrete kandidater av våre mange dyktige oppdrettere til 
Oppdretterprisen 2020. 
Vi jobber med å skrive en god anbefaling.  
 

  

Sak 26 Nye Fylkeskontakter 
 
Gerd Haugen har etter mange år som fylkeskontakt bedt om å få 
avløsning.  
 
Styret takker Gerd for innsatsen og god jobb.  
 
Klubben trenger ny fylkeskontakt for” Vest-Viken” og en ny for Vestfold og 
Telemark.  
Styret jobber videre med saken etter møtene med kontaktpersonene.  
 

  

Sak 27 Kunngjøring av valpekull på klubbens Facebook side. 
 
Klubben ønsker å lage et tilbud til de oppdretterne som er medlemmer. 
 
Nå kan lundehundoppdrettere kunngjøre fødte kull på klubbens Facebook-
siden, til nytte og glede for alle som er interessert i rasen.  
 
Det er et ønske at klubbens valpeformidling brukes mer aktivt av 
oppdretterne så vi håper oppdretterne kan ha et samarbeid med 
valpeformidler.  
 
Det blir utarbeidet et enkelt skjema hvor oppdretter setter inn tekst, som 
skal være med kunngjøringen. Man kan sende inn inntil tre bilder av 
valpene. 
Skjemaet og bildene sendes på en nyopprettet e-post adresse 
facebook@lundehund.no  
 

  

Sak 28 Inkludering av prosjekthundene i konkurransen årets aktivitetshund. 

mailto:facebook@lundehund.no


Viser til vedtak fra styremøte 16.-18./ 9-2016:  

«Sak 110/ 16. Prosjekthunder med i Årets Aktivitetshund 

I 2015 hadde prosjekthundene muligheten til å delta i kåringen av Årets 

Aktivitetshund, med en prøvetid på 1 år. Styret skal derfor gjøre en 

vurdering av det i år (2016) 

Vedtak: Styret har drøftet fordeler og bakdeler med å ha med 

prosjekthundene i kåringen. Styret vedtar 4 mot 1 at prosjekthundene er 

med i kåringen for 2017. Neste evaluering blir i 2017.” 

 

Det er ikke gjort noe mer evaluering enn dette i 2016. Styret har fått 

henvendelse fra ASU om å ta opp saken til ny evaluering nå.  

Leder har vært i kontakt med tre av de mest aktive i Gruppa Årets 

Aktivitetshund og de stiller seg positivt til å videreføre inkludering av 

prosjekthundene. 

Dette må spesifiseres i LHN når det inviteres til å sende inn 

aktivitetsresultat. 

Styret har ingen motforestillinger til å inkludere prosjekthundene. 

Enstemmig vedtatt.  

Sak 29 Hvordan skal klubben forholde seg til koronaen? 
 
Klubben har sett seg nødt til å avlyse Fag-seminaret inntil videre. Det vil 
bli satt av ei separat helg til dette arrangementet senere, men ikke under 
Lundehunddagene. 
 
Krysningsgruppa følger også situasjonen tett og setter sine aktiviteter i 
forhold til det.  
 
Produksjon og trykning av LHN vil gå som planlagt ifølge trykkeriet, som 
klubben bruker. Årsmelding, regnskap og revidert budsjett vil bli tatt med i 
neste nr av medlemsbladet.  
 
Hvordan skal vi forholde oss til Lundehunddagene? 
Vi ønsker å vente lengst mulig før endelig avgjørelse av avlysning på grunn 
av den spesielle situasjonen.  Ved avlysning vil neste Lundehunddager på 
Værøy være i 2024. 
 
Dersom klubben ikke får gjennomført Årsmøte i år, vil det nåværende styre 
fungere ett år til. (se NKKs e-poster under).  
 
Legger ved informasjon fra NKK mottatt den 13.03.20 

Årsmøter i klubber og forbund, utsettelse eller avlysning 
 



Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/ klubber/ forbunds lover 

avvikes hva gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes. 

Dersom et årsmøte utsettes til et senere tidspunkt i 2020 vil den nye 

datoen for årsmøtet være styrende for hvilke frister som gjelder for 

innkalling og forslag. Styret i klubben kan velge å benytte de sakspapirene 

som allerede er utarbeidet til det planlagte årsmøtet. Hvis årsmøtet 

utsettes, vil styret sitte fram til ordinært årsmøte er avholdt i 2020. 

Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 

2020. Beslutningen må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller 

vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Dersom styreleder vil 

tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil ny leder er valgt. Hvis et 

styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun 

tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder. 

NKK oppfordrer alle klubber og forbund til å informere sine medlemmer om 

vedtak de gjør om endringer vedrørende årsmøte. 

Det anmodes om at medlemmer respekterer alle avgjørelser 

klubbens/forbundets styre gjør i denne sammenheng. 

Praktiske hensyn ved avlysning av utstillinger, prøver og aktiviteter 

Alle arrangementer må innstilles frem til myndighetene kommer med ny 

informasjon. 

Styret tar endelig avgjørelse på neste styremøte når vi setter siste frist for 
bestemmelse av avlysning.  
 
Dersom styret velger å avlyse, så sitter styret som det gjør nå, til neste 
årsmøte i 2021. Og vi styrer da klubben med et revidert budsjett. 
 
Klubben har god økonomi, så vi klarer oss gjennom krisen. 
 

Sak 30 Lundehundtellingen 
Hentet fra klubbens Facebookside: 
 
LUNDEHUNDTELLINGEN 2020 ER FERDIG! 

Tusen takk til alle dere som deltok og som bidro til at vi kom i mål med 
lundehundtellingen 2020! 

Svarprosenten var på hele 99%, og bedre enn det kan det ikke gjøres. Det 
var bare 7 hunder som ikke ble besvart, av de vi hadde på listen 
31.12.2019, da vi ikke kom i kontakt med eier. I tillegg klarte vi det på halve 
tiden i forhold til forrige telling i 2018. Jeg tror vi kan påberope oss å ha 
landets mest lojale hundeeiere! 

Den endelige opptellingen viser at det pr. 24. februar 2020 var 715 levende 
hunder i Norge (683 hunder i 2018). Landets eldste hund er Balder, 15 1/2 
år gammel. Han bor på Røst og eies av Nils Kristian Ellingsen. 



De øvrige tall og statistikker fra tellingen vil bli presentert i Lundehund-Nytt 
senere. 

 

Styret takker alle lundehundeiere for det store bidraget til denne viktige 

jobben som klubben gjennomfører hvert annet år. 

En stor takk sendes også til fylkeskontaktene og sist, men ikke minst til 

Lille Wagtskjold som har jobbet med planlegging, gjennomføring og til slutt 

etterarbeid til senere bruk, i mange måneder.  

En stor applaus til alle sammen! 

Resultatet ble også sendt til NKK som umiddelbart la det ut på sin 

Facebookside. Dere oppfordres til å ta en titt på kommentarene.  

Vi har også fått henvendelse fra Hundesport om å skrive om denne 

tellingen og leder har fått forespørsel på klubbens facebook meldinger, fra 

en annen raseklubb om å få tilsendt spørsmål skjemaet, som vi bruker. 

  

Sak 31 Eventuelt 
 
Vi har fått noen rause gaver til klubben:  
 
Fra Agria kr. 50 000,- til kapselprosjektet 
 
Fra Svenska Lundehundsällskapet kr. 10 000,-, til kapselprosjektet 
 
Fra en anonym giver har vi fått epost om at vedkommende vil gi en gave 
på kr. 50 000,- til krysningsprosjektet 
 
Styret er helt overveldet og takker for alle disse gavene som vi har fått.  
 
 

  
Møtet avsluttet kl. 21.15.  
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