
REFERAT STYREMØTE 09.10.2014 

STYRET FOR NORSK LUNDEHUNDKLUBB  

Sted  SKYPE 

Tilstede  
SAK 9 

2014/2015 
Godkjenning av referat fra 28.08.2014 

 Godkjent uten anmerkning 
SAK 10 

2014/2015 
Utsending til RS og dialogmøte: forslag Sigrunn Rytter 

 Sigrunn deltar på begge møter. På dialogmøte kan vi møte med to representanter. 
SAK 11 

2014/2015 
Utsatt sak: dommere neste års utstilling. Samme forslag som sist møte : Nina 

Karlsdottir og Hans Åke Sperne. Styrets medlemmer oppfordres til å komme med 
andre forslag. 

 Utsatt til 30.10.14 

SAK 12 

2014/2015 
Lokalisering av utstilling i 2016.  Forslag fra avd. Nordland: samlokalisere 
utstillingen med Lofotutstillingen.  Viktig her: få på plass komite så snart som mulig 
over nyttår 2015. 

 Utsatt til 30.10.14 
SAK 13 

2014/2015 
Bøker: skal vi fortsette ordningen med å donere bøker til veterinærklinikker?  Bård 
Andersen og Ingvild Espelien har gitt bøker til veterinærklinikker, skal vi tilby 
refusjon av disse? Hvor mange bøker skal vi ha på budsjettet hvert år til dette? 

 Utsatt til 30.10.14 
SAK 14 

2014/2015 
Si opp avtale med Finn.no 

 Avtalen med Finn.no sies opp 
SAK 15 

2014/2015 
Rapport fra Sigrunn etter deltakelse på SLS sitt medlemsmøte i Uppsala.   

 Utsatt til 30.10.14 
SAK 16 

2014/2015 
.  Orientering fra leder: 
- leder vil delta på NLK avd. Nordland sitt medlemsmøte i Bodø i oktober 
- leder har invitert til samarbeidsmøte mellom SLS og NLK for å utvikle samarbeid 
om kryssnings prosjekt og IL, starten av november. To fra kryssnings gruppa og to fra 
SLS, samt leder for NLK 

- leder orienterer om kryssnings valper og videreføring av prosjektet 
- leder orienterer om B-sak sammen med Sigrunn Rytter  

 Utsatt til 30.10.14 
SAK 17 

2014/2015 
Møte mellom redaktør for hjemmesiden Elin Hovde, Ragna Fossen og styrets 
medlemmer i tilknytning til Dogs4All.  De av styrets medlemmer som kan stiller på 
møte om Hjemmesiden lørdag 15. november, ettermiddag eller kveld.  Noen må 
komme med forslag på et sted vi kan treffes hvor vi kan spise og diskutere layout for 
Hjemmesiden. 

 Tid og sted avtales. De som har anledning fra styret møter opp. 
SAK 18 

2014/2015 
Neste ordinære styremøte. Forslag: desember for rapport fra RS og dialogmøte.  
Fysisk styremøte i uke 2. 

 Utsatt til 30.10.14 
SAK 19 
2014/2015 

Drøfting av begrepene «Fylkeskontakt» Og «Tillitsvalgt» 

 Utsatt til 30.10.14 
SAK 20 

2014/2015 
Sette ned ei arbeidsgruppe, kalt «Lekegruppe». 

 Utsatt til 30.10.14 
SAK 21 

2014/2015 
Eventuelt.  

 Neste styremøte torsdag 30.10.14 kl 19.00 



 
 

 

 

 

 

 


