Referat fra fysisk styremøte den 26.11.2011 i Norsk Lundehund
klubb på Thon Hotell Arena, Lillestrøm fra 13-16.30

Til stede: Merete Evenseth, Olav Runde, Sigrun Rytter, Jan H. Opsanger, Else Rita
Langaune, Turid Helfjord (ref.)
Forfall: Irene Stølan

Gjennomgang av referatet fra møte 26.10.11
Til info fra forrige styremøte:
Fòr premiene fra Spesialen er kommet på plass.

Sak 27/2011 Fast fòr sponsor på Spesialen
Etter forrige styremøte fikk leder epost fra Eukanuba om at vi ikke var glemt, men
leder svarte at vi ville jobbe videre mot andre aktuelle sponsorer.
Sigrun informerte om at hun er begynt å arbeide i forhold til Royal Canin, så
Eukanuba er da lagt på vent.

Sak 45/2011 Søknad til NKK til tillitsmannssamlingen
Vi fikk ikke støtte til Tillitsmannssamlingen. Men vi søkte om støtte til
Dommerseminaret også og her er svaret fra NKK:
Nå har vi likevel sett på hva vi kan klare å få til, og vi vil kunne støtte dommerkonferansen
med kr 8000,- totalt sett.
Send inn et spesifisert refusjonsbilag etter at konferansen er ferdig (innen 9. desember), så
overfører vi inntil kr 8000,-.
For ev. senere dommerkonferanser så må søknad sendes inn innen 15. mai året før
konferansen skal holdes.

Sak 49/2011 Kalenderen 2012
Kalenderen er ferdig trykt og befinner seg hos leder for utsending. I siste øyeblikk ble
det bestilt 200 stk i stedet for 160 som vi vedtok på siste styremøte.
Da kalendrene kom og ble talt opp, var det faktisk 220 stk fra Trykkeriet. Pr
15.desember har vi 23 kalendere igjen for salg for de som ikke har fått ordnet seg
denne flotte historiske jubileumskalender

Sak 52/2011 Innkommet post
E-post fra NKK:

Deadline for utgave nr 1/12 av Hundesport er 1. desember. I den anledning vil vi
minne alle raseklubber om at de som ønsker linjeannonse fra og med denne utgaven
må sende en bestilling om dette til hundesport@nkk.no innen fristen. Husk å
spesifiser hvor lenge annonsen skal stå på trykk, eller så faktureres klubben
automatisk for ett år.
De som bestiller ny annonse, eller forlenger annonseavtalen, vil få en bekreftelse på
dette.
Pris for linjeannonsene er kr 50,- pr linje.
Med vennlig hilsen
Eva Kristine Wiik
Redaksjonssekretær
I og med at det for tiden blir født svært få valper, og vi har en avtale med Finn.no, ble
det vedtatt at dette ikke er noe for NLK i denne omgangen.

E-post fra Anneli Rosenberg:
Skulle önska att NLK hade en sida på FB där vi kan t.ex. lägga ut saker och ting att
komma ihåg. MEN att det är en sådan inställning att det är ENDAST administratörer
som kan skriva där och ingen annan för som det är nu om man ska lägga ut en
påminnelse så försvinner det ganska snabbt och ”glöms bort”.
Är detta något som ni kan överväga i styrelsen att ta ett beslut om? Webbsidan är bra
men det är alltid bra om man kan ge en liten ”blänkare” i olika omgångar att påminna
folk så att de kommer sig för. Speciellt vad gäller manusstopp till tidningen.
Styret vedtok å opprette en slik side for hurtig informasjon. Det skal kun være styret,
avlsrådet, lundehund kontakter og redaksjonskomiteen som kan legge ut
informasjon/ bilder på siden
Siste nytt pr. 30.11.: Siden er opprettet og har fått navnet Norsk lundehund klubb og
har logoen som gruppebilde. Pr dags dato er det 63 stk som har vært innom siden og
”likt” den.

Sak 53/2011 referat fra det 50. ordinære representantskapsmøte for
NKK, 12.11.11.
På grunn av en misforståelse var ikke vår representant, Sigrun, meldt på i tide, men
hun hadde møte- og talerett og det benytta hun seg av. Det ble et langdrygt møte, se
for øvrig kommende referat i Hundesport.

Sak 54/2011 referat fra dialogmøte med NKK den 13.11.11

Sigrun og Turid møtte. NKK brukte en del tid på å snakke om fremdriften av det nye
datasystemet som er under utarbeiding og på å redegjøre for de interne problemene
som har vært blant personalet i 2011. Det nye datasystemet vil medføre klar
forbedring og forenkling av de fleste tjenestene.
Det vil bli arrangert Europautstilling i Oslo den 4-6. september 2015. I den forbindelse
vurderer NKK å ha et ekstra storcert det året. De har allerede begynt å markedsføre
utstillinga, og det med et nydelig bilde av to lundehunder på store plakater. Bilder er
tatt av Magnus Enger av Benoni og Rosa. Standen til NKK kan ses bilde av på
Facebook siden til Norsk lundehund klubb.
Så var det klubbene sin tur til å spørre og ytre seg. Da ble det mye snakk som gikk
spesifikt på en rase eller et bruksområde. Sjøl om det er interessant å høre om hvilke
utfordringer andre har, så er det ikke helt relevant for oss. Blant annet så var det
noen som hadde importert en ny rase fra et europeisk land, og disse hundene var
etter deres utsagn de eneste som kan brukes som ettersøkshunder og med rette kan
kalle seg det. Det var nok en og annen i forsamlinga med godkjente ettersøkshunder
som fikk litt bakoversveis av disse utsagnene.
Sigrun klarte å fange Espen Engh i pausen og fikk snakka med han og etterlyste
oppfølging for lundehund etter det samarbeidsmøtet som var tidligere mellom NKK
og klubbene for de nasjonale rasene. Engh beklaga at det foreløpig ikke var kommet
noe konkret i forhold til vår rase, bortsett fra lettelse når det gjelder minimumsalder
på tisper ved første gangs parring. Han nevnte at de ser på muligheten for å la de
trua rasene få rimeligere avgifter i NKK.

Sak 55/2011 Referat fra Avlsrådets tur til Tyskland
Hanna Gautun var på styremøtet og fortalte fra det møtet hun og Ingvild Espelien var
på den 19. november med oppdrettere i Tyskland og den organisasjonen som har
med lundehund å gjøre angående de krava som blir stilt til avlshunder i Tyskland.
Dette gjelder især øyenlysning for påvisning av eventuell katarakt. Hanna og Ingvild
oppfatta møtet som positivt. De vil komme med et eget referat fra turen i neste nr. av
LHN.
Ellers tok Hanna opp den store oppgaven man må konsentrere seg om fremover,
nemlig å produsere flere valper. 2010 og 2011 har vært svært dårlige år med under
50 valper og i lengden så er det svært uheldig.

Sak 56/2011 fra Anneli Rosenberg ang «de gamle» lundehundene.
Jag vill gärna att de gamla lundehundarna skulle finnas på NLK.s webbsida istället.

Hun har laget en egen hjemmeside for å vise at det fins mange lundehunder som blir
gamle og ikke dør av sykdommen IL. Dette er et forsøk på en motforestilling til
enkelte rykter som florerer i Europa om at lundehunden dør ung av IL.
Styret mente at det ble litt negativ fokusering med bare gamle hunder og vedtok at
det på hjemmesiden kan komme ”Månedens Hund” som eierne sjøl sender inn
forslag på. Det skal være bilde og litt tekst. Månedens hund kan være hvem som
helst som har gjort en eller annen bragd, stor eller liten, eller som uansett bragd eller
ikke, fortjener litt oppmerksomhet. Det skal også legges vekt på andre ting enn
utstillingsresultater.

Sak 57/2011 Hjemmesiden www.lundehund.no
Hva vil vi med den? Hvordan skal den se ut og hva skal den inneholde?
Samtale med den nye webmaster: Frida Borse Helfjord og hjemmesidemedlem Ida
Skarkerud.
Styret og Frida og Ida snakka litt løst og fast om hjemmesida før de to trakk seg
tilbake for å ha en egen idedugnad. Frida vil begynne å arbeide med dette etter 12.
desember på grunn av eksamen.

