Saksliste til styremøte den 09.06.10 på skype kl 19.00-21.00

Til stede: Merete, Olav, Jan Helge, Elin, Kristin, Maren (deler av møte)
Forfall:
Gjennomgang av referat fra 23-25.4. 2010
Godkjent
Sak 11/2010 Regnskap og budsjett
Budsjettforslag utarbeidet..Presenteres på årsmøtet.
Sak 17/2010 innkommet post
E-post fra Stein-Erik Greter:
50-års treff på Værøy 2012 bør legges i tiden 20.-31. Juli fordi:
I flere kontinentale land, hhv. landsdeler har de fellesferie som først begynner omkring den 15.Juli.Det
finnes flere Lundehundeiere i Europa som har barn i skolepliktig alder og mange steder slutter
skoleåret først omkring den 15. Juli. Det er viktig å få så mange utenlandske Lundehundeiere som
mulig til Værøy, da de virker som Multiplikatorer. Dette er ønsket av flere Lundehundeiere i Sveits,
Tyskland, Østerrike og Frankrike.
Utsettes til neste møte.

Styret bør utvides med et rådgivende medlem som bor utenfor Norge fordi:
Mange Lundehunder hhv. eiere, ca. 50 %, bor i utlandet. For å koordinere arbeidet i utlandet vil det
være en fordel å ha et medlem i styret. Utenlandske medlemmer har et styremedlem de kan henvende
seg til. Da det finnes billigfly består det gode muligheter å være fysisk tilstede på de møtene som
forlanger det. Ellers skulle det ikke by på noe problem på Skype.
Styret arbeider med å få opprettet kontaktpersoner i de fleste land hvor det finnes lundehunder, og
anser at dette er dekkende nok.

10 personer låner NLK hver 7500 NOK (1.prioritet) rentefritt, med årlige avdrag
slik at Lundehundboka kan utgis (nevnt ovenfor Ingvild).
Det kan t. eks. gjøres på den måten at disse får tilbakebetalt t. eks. 750 NOK/år og person, inntil de
7500 NOK er ”oppbrukt”.
Styret anser dette for å være helt uaktuelt.

Man oppretter kontaktpersoner for visse land/områder slik at styret, men også
medlemmene, har faste personer de kan henvende seg til (nevnt ovenfor Ingvild
og Merete)
Styret har allerede vedtatt dette.

En tabell med de viktigste fysiologiske verdiene for Lundehunden

Da det hersker stor usikkerhet både hos dyrleger og Lundehundeiere angående viktige blodverdier, t.
eks. Albumin, og det ble tatt så mange prøver på Værøy, er det av interesse, å kunne få vite innenfor
hvilke grenser disse ligger for en normal, frisk Lundehund. Spesielt gjelder det å finne ut hvor den
laveste grenseverdien for Albumin ligger, da denne verdien ofte blir brukt som grunnlage for ILdiagnosen.
Styret avventer resultater fra avlsrådets arbeid.

Lundehundtelling i utlandet.
Oppnevne en koordinator for Lundehundtelling i utlandet, dermed forhindres at mange hunder
”glemmes” eller telles ”doppelt”.
Allerede vedtatt.

Brev fra Margit Våtvik. Hvilke lover og regler gjelder angående sletting av
kennelnavn på nettet, og hvem håndhever disse?
Svar: Dette vedtaket ble gjort i 2009, jfr 078/09.
Sak 078/09 Hva mener klubben med oppdretter? Er det en som har hatt ett kull eller flere?
Kun aktive oppdrettere (minimum ett kull) som er medlemmer får stå på klubbsidenes
oversikt. 3 års grense på når du var sist aktiv. Klubben ber valpeformidler Liv Skjervik om å
gå gjennom dagens oppdretterliste på nettet. Be Vevsjef lage en fellesmailadresse til alle
oppdrettere. Be Liv minne oppdrettere på at valpekjøpere skal meldes inn i klubben,
oppdretter spør ikke om valpekjøper vil, dette er noe som gjøres automatisk (så sant ikke
valpekjøper er medlem fra før). I tillegg lager klubben huskeliste/retninglinjer/anbefalinger til
oppdrettere. Be oppdretter spørre kjøper om det er greit å stå på lister i sitt distrikt som
kontaktes for turer etc. Oppdrettere bør gi beskjed til Lundehundkontakten i det distriktet
valpen skal til. Samarbeide med lundehundkontaktene. Anita tar kontakt med Liv.

Sak 18/2010 Rasekompendiet endelig godkjent av NKK
Godkjent 26.5.2010
Sak 19/2010 Dommerseminar
Utsatt til etter 1.4.2011 – budsjett.
Sak 20/2010 Innsamling av data for å komplettere det norske
lundehundregistret
Gjelder en henvendelse fra Turid Helfjord, 9.desember 2009, angående manglende
avstamningsinformasjon for importerte hunder.
Det er i gangsatt et prosjekt med Turid Helfjord, som prosjektleder. Hun har fullmakt
til å stille spørsmål og samle inn data til dette registret. NKK vil hjelpe oss senere i
prosessen.
Styret takker henne for at hun har påtatt seg dette arbeidet.

Sak 21/2010 Pressemelding sendt ut til lundehund kontaktene.
Fylkesavdelingene kontakter lokale media.

Sak 22/2010 Bedriftskort til Gunn Tove for betaling av portoutgifter for
Lundehund-nytt.
Dette er ordnet.
Sak 23/2010 Bedriftskort til Karen Elise Dahlmo for betaling av porto fra
Lundebua.
Dette er ordnet.
Sak 24/2010 Momsrefusjoner 2009
Fristen er 30.06.2010 – Kristin ordnet dette, tar kontakt med fylkesavdelingene.
Sak 25/2010 Fritak for moms for medlemsbladet Lundehund-nytt
Kristin undersøker og ordner dette.
Sak 26/2010 Dogweb arra for årets Spesialen i Stavanger.
Rogaland ordner opp i dette.
Sak 27/2010 Spørsmål fra fremmede om å få bruke bilder av lundehundene fra
hjemmesiden vår?
Fotografen må kontaktes på forhånd.
Sak 28/2010 Forespørsel om å ha lundehund kontakt møte i forbindelse med
Lundehund helgen i Stavanger i juli.
Vi forsøker å få til et møte på lørdag.
Sak 29/2010 Sende Lundehund-nytt nr 2/2010 til noen av de største
bidragsyterne av pengestøtte til klubben i 2009
Sender dette bladet til: Norsk Genressurssenteret, Nordland Fylkeskommune v/
kulturavdelingen/kulturminneåret, Sparebank 1 gavefond i Bodø og Dyrlege Smidts
stiftelse. Legger ved et takkenotat og henviser til sidenummer i årsmeldingen der vi
har tatt med deres gave i året 2009.
Dette er gjort.
Neste møte blir 14.06. kl 1900.

Olav Runde

