Referat fra styremøte den 26.10.2011 i Norsk Lundehund klubb på
skype kl 19-21.
Til stede: Merete Evenseth, Olav Runde, Sigrun Rytter, Else Rita Langaune, Irene
Stølan, Jan H. Opsanger (fra og med sak 42/2011), Turid Helfjord (ref.)
Forfall:

Gjennomgang av referatet fra møte 21.09.11
Kommentarer:
Sak 33/2011: Ingen har meldt seg som ny nettsjef. Under møtet ble Frida Borse
Helfjord spurt, og hun sa at hun ville ta oppdraget.
Sak 35/2011: Det er ikke sendt ut gavekort fra Eukanuba. Merete tar dette opp med
Gro W. Viken.
Referatet ble ellers godkjent uten anmerkninger.

Til info fra forrige styremøte
Sak 27/2011 Fast fòr sponsor på Spesialen
Gro W. Viken har vært i kontakt med Eukanuba ang en 3-5 års avtale med dem. Da
sponser de oss med premier og fòr premier på utstillinger fremover. Leder har også
tatt kontakt pr e-post med firmaet for å få mer spesifikk hva en eventuell avtale går ut
på.
Merete har tatt kontakt med Eukanuba i august og bedt om å få et konkret tilbud,
men har ikke fått svar. En runde i styret viste at man er positivt innstilt til firmaet.
Merete fortsetter arbeidet med å få en avtale med dem.
Leder har prøvd å komme i kontakt med fôr produsenten uten hell og foreslår at vi
finner noen andre fôr sponsorer. Styret gir utstillingskomiteen fullmakt til å finne en
samarbeidspartner og å gjøre en mer langsiktig avtale dersom det er aktuelt.

Sak 40/2011 Innkommet post.
E-post fra Mette Johansen i NKK:
Innkallelse fra NKK til det 50. ordinære representantskapsmøte, 12.11.11.
Her har NLK mulighet til å sende en (1) representant og Sigrun blir den som drar.
Leder har dessverre glemt å sende inn påmeldingen for Sigrun innen fristen, dermed
er det opp til Representantskapsmøte om NLK sin representant blir godkjent. Leder
beklager forglemmelsen på det sterkeste.

E-post fra Marianne Holmli i NKK:
Søknad om utvidelse av autorisasjon for John Jacobsen, 2008 Fjerdingby.
NLK har ønsket han velkommen til å dømme vår rase, og et Rasekompendiet samt
innbydelse til dommerseminaret i november er blitt sendt til han.
E-post fra Anneli Rosenberg.
Jag vill gärna att de gamla lundehundarna skulle finnas på NLK.s webbsida istället –
är det något ni kan diskutera i styret???
Styret diskuterte dette og vil komme nærmere inn på saken på neste styremøte.
E-post fra Stein Greter:
I september grep Baerbel og jeg initiativet til å få et organisert et møte mellom
medlemmer av den tyske klubben Lundehund e.V., oppdrettere og eiere av
Lundehunder i Tyskland og medlemmer av styret i DCNH for å diskuteremuligheter
for å minske avlsproblemene som finnes i Tyskland. DCNH har nå invitert til et møte
den 19.11. i nærheten av Frankfurt.
Da NLK er den ansvarshavende klubben for Lundehunder er det viktig at deres
synspunkter og avlsbetingelser også bør gjelde som grunnlag for avl i Tyskland. Da
andre raseklubber i Mellom-Europa til en viss grad retter seg etter de tyske reglene,
er det meget viktig for den videre utbredelse av Lundehunden, at krav i forbindelse
med oppdrett blir lagt så nær opp til de norske reglene som mulig.
Med under 1000 hunder i Europa regnes Lundehunden biologisk som en truet rase
som må beskyttes spesielt.
Baerbel og jeg ble, siden vi tok initiativet til møtet, men ikke bor i Tyskland, bedt om å
delta for legge frem NLKs synspunkter.
Vår ideer er å legge vekt på:
1. NLKs arbeid hittil for å bygge opp og redde rasen.
2. Legge vekt på at NLKs retningslinjer må tas hensyn til.
3. Få vekk de avlshindringene, som er av bygningstekniske art (valperom, trapper
etc.).
4. Få vekk de problemene rundt øyelysning.(En streng fortolkning som sier at ethvert
punkt i øyet gjelder som katarakt med påfølgende blindhet og dermed utelukkelse av
avl.)
5. Klarlegge IL-problematikken for å forhindre at slektninger av hunder og hanner
som har hatt Il, uten å ta hensyn til almenntilstanden blir tatt ut av avl.

6. At den praktiserte 5-generasjonsreglen er optimal for en så liten populasjon, som
Lundehunden. DNA-tester bør kun brukes for å utelukke enkelte parringer, hhv.
enkelte hunder
Hvis avlsrådet er enige i denne framgangsmåten vil det være fint hvis vi kan få en
bekreftelse på at vi representerer deres synsmåter på dette treffet. Hvis avlsrådet har
videre synspunkter, som de mener er viktig at vi tar opp, vil det være fint å få disse.
Det vil være fint hvis vi kan få svaret innen 5. November, da vi da vil diskutere
framgangsmåten med dommeren fra Ålgård, Geir Nordahl Pedersen. Da han kjenner
problematikken i Tyskland, har han dessuten også hjulpet oss med å sette opp dette
brevet.
Styret overlater dette til avlsrådet. Invitasjonen til møtet kom, og Hanna og Ingvild
reiser til Frankfurt den 17. november og får bo hos Urshi Winkelman.

Sak 41/2011 Minneord i Adresseavisen for veterinær Ingolf Hansen
Avlsrådet ved Hanna Gautun og Ingvild Espelien har skrevet nekrolog til minne om
en kjent og kjær dyrlege, som har betydd mye for Norsk lundehund, og som døde så
altfor tidlig, under høstjakten.
Ingolf Hansen har virket som smådyrlege i Trondheim siden 1984 og med egen
praksis siden 1988. Det er svært mange tusen mennesker som har brukt han som sin
faste veterinær i de nærmere 30 årene han har praktisert. For Norsk Lundehund var
han er ressurs på landsbasis.
Det ble også sendt blomster til begravelsen fra klubben og avlsrådet.

Sak 42/2011 Forslag om å lage et spesielt diplom til Spesialen på
Værøy.
I gamle dager fantes det et diplom som man kunne bestille etter spesialutstillinga der
det var påført hundens navn og oppnådd premiering, uansett hva det var. Det var et
pent diplom, tegna av Sofie Schønheyder. Styret vet ikke når det ble slutt på den
tradisjonen, og hvorfor ble det slutt? Det var Sofie selv, som skrev på diplomene, hun
hadde så vakker håndskrift, og leder som undertegna. Kan dette være noe å ta opp
igjen?
Vedtak: Det skal lages et diplom som utstillerne kan få kjøpt. Jubileumsdiplomet blir
utforma når logoen for Værøy treffet er ferdig. Else Ritas datter blir spurt om hun vil
lage logoen.

Sak 43/2011Dommerkonferansen under Dogs4all 25.november
Det er over 20 påmeldte dommere, både norske og utenlandske. Merete har gjort
endelig avtale med Thon Arena Hotell. Hanna gjør avtaler med hundeeiere.

Sak 44/2011 Søknad om studiemidler til tillitsmannssamlingen
Det vil ikke bli søkt om studiemidler til samlingen. Årsaken er at det ikke lar seg gjøre
å få denne samlingen til å passe med kravene som er stilt fra studieforbundet.

Sak 45/2011 Søknad til NKK til tillitsmannssamlingen
Det blir sendt søknad om pengestøtte fra NKK. Søknaden er i hovedsak klar og vil bli
sendt så snart de siste opplysninger er innhenta.

Sak 46/2011 En link som heter deltaker.no
Banken vår har en tjeneste som heter “deltaker.no” der man kan registrere
arrangementer som klubben skal ha. Der gjøres påmelding og betaling rett til
klubbens konto og letter arbeidet med påmeldingslister for ansvarlig i
styret/Værøytreffet. Merete undersøker om denne ordningen vil passe til vårt bruk.

Sak 47/2011Kasserer Sigrun er meldt inn i klubbens nettbank.
-

Men har pr i dag ikke mottatt nødvendige remedier for å kunne bruke den.
Merete purrer på banken

Sak 48/2011 Det nye styret er meldt inn til Brønnøysundregistret.
Tatt til etterretning.

Sak 49/2011 Kalenderen 2012
Vi har fått pristilbud fra Tromsprodukt i Tromsø på trykking av kalender med bøyle
oppheng. Hittil har vi fått 136 forhåndsbestilte kalendere. I utgangspunktet var
meningen å bestille 150 stk, men med så mange bestilte allerede ble det vedtatt å
heve antallet til 160.

Sak 50/2011 Utstillingen i 2014
Svenske Lundehund Selskapet har booket Morokulien for utstillingen i 2014, til
helgen 19-20 juli.
De foreslår att NLK har sin utstilling på lørdagen og ønsker også att NLK tar hånd om
middagsarrangementet.
SLS har sin utstilling på søndagen.
Vedtak: NLK blir med på dette. Man må finne ut hvem som var i utstillingskomiteen i
2007(?) da det var et liknende arrangement for å høste erfaringene fra den gangen.
Merete svarer svenskene på henvendelsen.

Sak 51/2011 Eventuelt

Det vil også bli sendt søknad om pengestøtte til tillitsmannsamlingen til
Genressurssentret.
Olav har lagt inn en del data i den nye basen. Han mener det virker greit, men noen
små endringer bør gjøres.

