
 

 Gjennomgang av referat fra forrige møte/møter 
 
Sak 98 Oppdateringen av oppdrettere på klubbens hjemmeside. 
 
Sak 99 Utstillingsplanen. 
Dato for utstillingen i 2018 i Kristiansand blir………? Vi må få dette på 
plass innen 31.januar pga søknadsfrist til stor certet NKK, 1.februar. 
 
Siden vi fremskynder Sørlandet et år, så trenger vi nytt forslag på sted i 
2019.  
 
Grensetreffet i 2022 sammen med svenskene er reservert til 29-31 juli. 
Har fått bekreftet Utstillingsplass, festlokale og møtelokale, så dette året 
blir det grensetreff. 
 
Sak 118 Sprangpengene/parrings avgift. Endringene fra 1.1.17 må ut 
på Hjemmesiden. Hvem gjør det? 
 
Sak 121 Rasekompendiet på klubbens hjemmeside. 
 
Sak 128 Rosett bestillingen. 
 
Sak 130 Nytt medlem i Kryssningsgruppa 
 

Vedtak Sak 98: Elin D.W.Johannessen har ferdigstilt oppdretterlisten og sent 
den til hjemmesiden for publisering. 
 
Sak 99: Utstillingen i 2018 bli 3-5 august på Åros camping i Søgne ved 
Kristiansand. Dommer blir Arne Foss. 
 
Forslag til utstilling i 2019 er Trondheim. Vi sender forespørsel til 
avdeling Trøndelag om de kan arrangere Spesialen 2019. 
 
Sak 118: Irene snakker med avlsrådet om dokumentet, og får Ragna til 
å legge det ut på Hjemmesiden når det er klart. Endringene består i å 
fjerne parrings avgift på kr 500,- 
 
Sak 121: Rasekompendiet er lagt ut på hjemmesiden på norsk og 
engelsk med sperre for utskrift. 

 
 
SAKSLISTE TIL STYREMØTE  
 

Dato: 17.01.2017 

Tilstede:  
 

Merete Evenseth, Alejandra Garcia, Gerd Langenes, Geir Morten 
Jansberg, Irene Stølan 

Forfall:  



Merete jobber med å få lagt ut det tyske og franske kompendiet. Må ha 
hjelp fra den personen som oversatte det.  
 
Sak 128: Alejandra innhenter tilbud. 
 
Sak 130: Enstemmig ja. 
 

Sak 134 Elin Mariboe Hovde ønsker å fratre sitt verv som medarbeider for 
hjemmesiden, men fortsatt holde på sitt verv som redaktør for 
Lundehund-nytt.  
Grunnen til dette er at hun ikke har hatt mulighet til å bistå Ragna på 
lenge når det gjelder websiden, og Ragna fortjener å ha en 
medarbeider som fungerer.  
 

Vedtak Berit F. Martinussen og Trine Thoresen har sagt ja til å hjelpe til på 
websiden og begge får opplæring hos Ragna. 
 

Sak 135 Info saker 

 Epost fra DUK (Dommerutdanningskomiteen) der de informerer 
om at Anne L. Buvik har fullført aspiranttjenesten og er nå 
autorisert for vår rase. Leder av NLK har vært i kontakt med 
henne og gratulert henne, for å kunne gi henne vårt flotte 
Rasekompendium. Det viste seg at det var hun som var 
dommerelev på Dogs4all på vår rase, og fikk kompendium der. 

 Angående utstillingen til sommeren, så har Gro W. viken 
reservert overnatting for dommeren Eivind Mjærum på Slobrua 
Gjestegård. 10 min kjøring fra Sanngrund 

 Leder har tatt seg den frihet og bestilt 40 eksemplarer av det 
Norske Rasekompendium. Vi har ikke tid til å vente på 
svarsøknaden fra nkk. Leder har purret på søknaden, som ble 
sendt i oktober 2016, og fikk tilsvar fra nkk at de ikke hadde 
mottatt den! Ny søknad er sendt i Januar 2017 til NKK med nye 
trykkekostnader på 3610,- Vi må ha Rasekompendiumet klart til 
dommerkonferansen som Christen Lang skal ha 14 januar. 

 

  

Sak 136 Gave til klubben fra anonym giver. 
Klubben har fått kr 5000,- fra en giver, som vil være anonym. De 
pengene får vi for arbeidet som er rettet mot helse og IL. 
Hun skriver " bidrag til kampen mot IL". 
 

Vedtak Styret ønsker å sende et takkebrev til giver. 
Leder påtar seg den jobben. 

Sak 137 Dropboks 
Bør klubben ordne seg Dropboks hvor vi kan lagre dokumentene våre i 
en sky? 
 

Vedtak Alejandra sjekker opp. 
 



Sak 138 1.vara, Aud Sommer ønsker å trekke seg. 
Hun begynner i ny jobb, og ved siden av jobben familie og mange dyr 
på gården, så er det lite energi igjen, til å kunne bidra i styret, på en god 
måte, skriver hun i en epost til leder. 
 

Vedtak Hun gikk av med øyeblikkelig varsel og styret takker for godt 
samarbeide den tiden hun var med. 
 

Sak 139 Nye varer i Lundebua 
 

Vedtak Vi har kjøpt opp 178 lundefugler fra IKEA, som vi ønsker å ha i 
Lundebua. 
 

Sak 140 Forberedelser til Årsmøte. 
 

Vedtak Leder har sendt inn innkallelse til Årsmøte, som blir trykt i Lundehund-
nytt nr 1. Samt gitt beskjed til valgkomiteen at de kan begynne å 
konstituere seg. Vi har snakket litt rundt stemmesedlene og om vi kan 
gjøre valget på en mer effektiv måte. Kommer mer om dette i 
medlemsbladet. 
 
Foreløpig timeplan for helgen 7-9 juli 2017 
 
Fredag:  
Info fra Giardia gruppen 1800-1845 
 
Årsmøte 1900-2100 
 
Lørdag:  
Utstilling 
 
Søndag:  
Medlemsmøte 1000-1145 
 
Mønstring 1200-1300 
 
Merete har begynt å skrive på Årsmeldingen 
Vi fortsetter arbeidet på det fysiske styremøte i Tromsø. 
           
 

Sak 141 Bytte av bank. 
 

Vedtak Det var enighet om å bytte til Landkreditt bank for å spare tid og penger. 
Leder og kasserer skal ha tilgang til konti. 
 

Sak 142 Eventuelt 
Ingenting på eventuelt i dag. 

 
Neste styremøte: Tirsdag 14.02.2017                                      Referent: Irene Stølan 


