
Referat styremøte 20.01.2014   

STYRET FOR NORSK LUNDEHUNDKLUBB 

SAKSLISTE STYREMØTE 20.01.2014 kl. 19.30 

Sted  SKYPE 

Tilstede 

 

 

Tilstede: Rita Daverdin, Turid Helfjord, Elin D. W. Johannessen, Tove E. Strandmoe 

Fraværende: Sigrun Rytter 

SAK 39 

2013/2014 
Godkjenning av referat fra 09.12. 2013 

 Godkjent uten anmerkning. 
SAK 40 

2013/2014 
Klubben må ha ny web- master.  

 Elin sjekker ut nødvendig kompetanse for en ny web- master. Utlyse i LHN etter ny 

web- master. Info gruppa tar over oppgaven med å skaffe en ny.   
SAK 41 

2013/2014 
Finn.no. Sigrun orienterer om hvor mye som er betalt iløpet av 2013 

 
 Utsatt til neste møte. 

SAK 42 

2013/2014 
Finn.no. Avtale. Elin orienterer.  

 Vi opprettholder annonsen på Finn.no. Infogruppa tar over arbeidet og kontakten 

med Finn.no. Elin D. W. Johannessen og Liv Skjervik har ansvar for å legge ut 

informasjon i LHN og på klubbens hjemmeside. 
SAK 43 

2013/2014 
Organisering av styrereferater på hjemmesida. 

 Referat sendes fylkeskontakter så fort de er godkjent. Legges også ut på hjemmesida 

via Ida Skarkerud. Ansvar: Tove 
SAK 44 

2013/2014 
Boklista 

 Liste på forslag blir sammenfattet og sendt til styret.  
SAK 45 

2013/2014 
X- register. Turid orienterer 

 Vi har fått tillatelse fra NKK til å opprette ett X- register. Vår søknad om å starte 

kryssningsforsøket er godkjent av NKK, både i sunnhetsutvalget og hovedstyret. 

Turid orienterer videre på neste styremøte. 
SAK 46 

2013/2014 
FB- siden. Elin orienterer. 

 

 
Elin D.W. Johannessen kan nå legge ut innlegg på FB- sida. Elin legger ut info som 

er offentlig, med link til hjemmesida. 
SAK 47 

2013/2014 
Forslag om å opprette en valpeformidler til. 

 Styret finner ikke grunnlag for å opprette en valpeformidler til. Valpeformidlers rolle 

og viktigheten av å melde inn kull til valpeformidler, må meddeles alle oppdrettere.  
SAK 48 

2013/2014 
Pris på kryssningsvalper. Innledning til diskusjon av Turid 

 Styret synes at modellen med fast pris for tispeeier er noe kryssningsgruppa kan 

jobbe videre med. Turid får ett muntlig mandat fra styret til å ta det med seg til møtet 

i helgen uke 4. 
SAK 49 

2013/2014 

 

Eventuelt 

 



Referent: Tove E. Strandmoe 

 

 

 


