Referat fra styremøte den 25.1.2012 på skype kl 19.30-21
Til stede: Merete Evenseth, Olav Runde, Sigrun Rytter, Irene Stølan, Else Rita
Languane, Turid Helfjord (ref.), Frida Helfjord til sak 57/2011.
Jan Opsanger var forhindra fra å møte
Gjennomgang av referatet fra fysisk møte 26.11.11
Avtale med fòr sponsor henger fortsatt i lufta. Sigrun arbeider videre med det.
Søknaden om støtte til dommerkonferansen til NKK er sendt. Vi har fått forhåndsløfte
om kr 8000,- og den 27.januar fikk vi bekreftelse på at pengene skulle utbetales.
Salget av kalendre har gått bra, men det er fortsatt noen få igjen.

Sak 57/2011 Hjemmesiden www.lundehund.no
Frida redegjorde for hvordan hun og Ida Skarkerud arbeider, hva de har gjort og hva
planene er framover. De kommer til å bytte contempt management system fa Joomla! til
WordPress fordi det vil bli enklere å administrere og vedlikeholde

Sak 58/2011 Innkommet post
Epost fra Per Kr Andersen, 30. november 2011:
Hei, Jeg vil gjerne sende lundehund klubben og Christen en liten hilsen og takke for et
flott dommerseminar på Lundehund.
Det er meget verdifullt å få slike seminarer, i særdeleshet på raser som er så spesielle.
Jeg er imponert over hvor mange hunder dere fikk vist oss på seminaret. Det er langt ut
over hva man får til i mange raser med mye flere individer.
Tusen takk for en lærerik kveld! Stå på, dere er kjempeflinke med rasen deres!
Epost fra Dagny Wangensteen i NKK, 5.desember 2011:
Ny Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber.
NKKs representantskapsmøte 2011 vedtok ny obligatorisk lovmal for Norsk Kennel
Klubs medlemsklubber og forbund.
NKKs medlemsklubber skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til
enhver tid gjeldende lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder uavhengig av om
bestemmelsene er tatt inn i medlemsklubbenes eget lovverk.
Dette medfører at alle klubber må tilpasse klubbens lover i henhold til den nye
obligatoriske lovmalen og implementeres den i helhet i henhold til vedtatte
implementeringsplan.
Representantskapet vedtok også følgende implementeringsplan:

• Klubbenes frist for å implementere lovmalen er 31.12.2012. HS kan dispensere i
særlige tilfeller.
• NKK godkjenner lovene fortløpende, senest 31.12.2013.
• Klubbenes nye lover gjelder fra de er vedtatt, selv om NKK godkjenner de
senere.
• I følge NKK lover § 2-1. 3 avsnitt gjelder lovmalen uavhengig av om
bestemmelsene er tatt inn i klubbens eget lovverk. Dette gjelder fra 31.12.2012.
Dette medfører at styret i NLK må legge fram et nytt lovforslag som implementerer NKKs
lovmal på årsmøtet i 2012. Turid ser på dette og legger det fram på neste styremøte.
Epost fra Dagny Wangensteen i NKK, 6.desember 2011:
Norsk Kennel Klubs raseklubber og forbund med raseansvar.
NKKs Hovedstyret vedtok på møte 8. september 2011 sak 169/11 å sende fremlagte
forslag til “Regler for kennelnavn” til høring i medlemsklubber og –forbund.
Vedlagte regelverk
Det vedlagte forslag til “Regler for kennelnavn” er utarbeidet av en arbeidsgruppe.
Forslag til “Regler for kennelnavn» er bygget opp med utgangspunkt i eksisterende
regler for kennelnavn.
Formål for arbeidsgruppens oppgave
Det er et stort ansvar å drive oppdrett, og det påhviler oppdretter en rekke plikter både
overfor hundene, valpekjøpere og eventuelle fôrverter. Intensjonen med dette
regelverket er å tydeliggjøre de krav som stilles til oppdrettere med kennelnavn, samt å
samle alle bestemmelser som gjelder kennelnavn i ett regelverk.
For å gjøre regelverket brukervennlig er det tatt med informasjon og eksempler på hva
som godkjennes som kennelnavn, samt kriterier for vurdering ved klagebehandling av
nye kennelnavn.
Høringsfrist
Av hensyn til at dette sendes klubbene straks før jul utvider vi vanlig høringsfrist, men
ber om skriftlige innspill på høringen sendes innen 26. mars 2012 til dagny@nkk.no
Styret i NLK har ingen kommentarer til det nye regelverket og velger dermed ikke å
sende høringssvar.
Epost fra Monika Ölén Krüger, Hammarhöjdens kennel den 13.desember 2011:
Hej
Jag ser på er hemsida att valppriset rekommenderas till 12 000 nkr omvanlat till skr blir
det drygt 14000.
Svenska Lundehundsällskapets avelsråd rekommenderar att priset är 12000 skr, jag
tycker det är lite märkligt att vi i sverige ska sälja valpar på rea/tillbud.
Vad är er uppfattning?

Styret mener at NLK ikke har noe med hva andre lands klubber anbefaler sine
oppdrettere. Som i Norge er dette også i Sverige bare anbefalinger fra styret.
Epost fra Mette Johansen i NKK, 3. januar 2012:
NKK ønsker også i år å skaffe seg en oversikt over de klubber som skal feire/markere
jubileum (dvs. fra 25 år og oppover) i form av et jubileumsarrangement.
Vi ber da om følgende opplysninger:
· Antall år som skal feires/markeres
· Dato og hvor jubileumsarrangementet vil finne sted
Vennligst gi en rask tilbakemelding - senest innen 01.02.12.

Merete har sendt svar om at vi har 50 års jubileum i år og hvor og når det skal feires.
Epost fra Aud Fossum, Saksbehandler/ Helseavdelingen i NKK, 4.januar 2012:
Kjære raseklubb,
Godt nytt år!
Norsk Kennel Klub innfører programmet Rasespesifikke Dommeranvisninger i 2012. I
denne forbindelse ønsker vi kommentarer fra deres klubb angående deres rase(r).
Vedlagt finner dere et informasjonsbrev, samt en tabell som gjelder deres rase(r).
Vennligst send deres tilbakemelding pr mail kristin.prestrud@nkk.no innen 1. mars
2012.

Saken oversendes avlsrådet.

Epost fra to studenter ved Norges Veterinærhøgskole, 19.januar 2012:
To studenter ved NVH ønsker klubbens anbefaling for å få tatt blodprøver fra 60 av de
samme hundene som det ble tatt blodprøve av på Værøy i 2008. Dette skal brukes i
forbindelse med en fordypingsoppgave om magekreft hos lundehunden.
Saken er oversendt avlsrådet.
Sak 59/2011 Generell deltakelse for utstilling 2013
Leder sendte ut epost til alle klubber angående en generell tillatelse til å ta med Norsk
lundehund på alle utstillinger i 2013.

Sak 60/2011 Spesialutstillingen i 2013 for NLK
Spesialutstillingen for norsk lundehund i 2013 blir den 6. juli i Trondheimsområdet.

Søknaden om å få dele ut storcert der er sendt NKK.

Sak 61/2011 Regnskapet presenteres fra den nye kassereren.
På grunn av praktiske utfordringer for ny kasserer blir presentasjonen utsatt til neste
styremøte. Merete har vært inne på nettbanken og sett at økonomien er under kontroll
og ser grei ut.

Sak 62/2011 Gammelt arkiv som er hjemme hos Turid Helfjord.
Turid har et håndskrevet kortarkiv på hunder hjemme hos seg. Det var Aagot og
Elisabeth Harbitz som lagde det og ga det til Turid. Arkivet omhandler hunder fra før
NKK fikk sitt datasystem og det er flere av hundene i arkivet som ikke ligger i DogWeb.
For hver hund er navn, reg.nr, foreldre og eier ført opp.
For at arkivet skal komme klubben til gode sa Olav seg villig til å legge hundene inn i vår
egen database. Turid sender derfor arkivet til han.

Sak 63/2011 Årets hund konkurranse 2011
Frist for påmelding er 31.januar. Unni Hofstad står for opptellinga av resultater og
Dagrun Mæhlen er medhjelper i arbeidet.

Sak 64/2011 Værøy komiteen ønsker fysisk møte i Bodø 24-26.02.12
Vedtak: Styret i NLK dekker utgiftene til fysisk møte i Værøy komiteen i Bodø 24.-26.
februar.
Eventuelt.
NKK v/Esben Engh har i samtale med Sigrun under dialogmøtet i november tillyst at det
skal komme økonomiske lettelser for lundehunder, for eksempel ved at de fritas for
registreringsavgift. NLK har til nå ikke fått noe skriftlig på dette. Sigrun tar kontakt med
NKK og etterlyser saken.

Olav fant et årsmøtevedtak fra 1998 om å innføre Norsk Lundehund Klubbs hederstegn
til utdeling for stor innsats for klubben. Dette vedtaket er ikke satt i verk og tida kan være
inne for å gjøre noe med det nå i jubileumsåret. For eksempel kan det deles ut til
oppdrettere som har produsert svært mange valper. Det ble foreslått å bruke labben og
å få den produsert både i gull og sølv. Sigrun undersøker hva det vil koste å få lagd

slike.

Det skal også i år være Villmarksmesse på Elverum i mars. NLK skal ha stand og Gro
Viken, Geir Morten Jansberg og Roger Gibson er i gang med planleggingen.

