
 

 Gjennomgang av referatet fra siste styremøter 15.3 .2022 

Sak 30 
Regnskapsprogram for Kassererrollen. 
 
Styret ble enige om at vi kan bruke og kjøpe lisens til regnskapssystemet Agro 
som kasserer har brukt de siste årene 
 
Solveig blir behjelpelig med overtakelse til ny kasserer etter årsmøtet. Den nye 
kassereren vil overta et påbegynt regnskap, datert 01.01.2022 fra Solveig. 
 
Status: Solveig, kasserer kjøper inn programmet som vil bli til brukt av den nye 
kassereren. Bilag for 2022 så langt legges inn før regnskapet overleveres. 
 
Sak 31 

Nye varer til Lundebua i forbindelse med 60 års feiringen til klubben 

Vi kjøper inn 50 emaljekrus, 50 caps og 100 klistremerker med halvparten 

jubileumslogo og den andre halvparten med klubbens vanlige logo.  

Vi jobber videre med evt. innkjøp av t-skjorter. Og vi tar gjerne imot forslag til 

nye varer i Lundebua. 

Status: Vi undersøkte prisene for å kjøpe 25 av krus og caps med begge 

logoene, men da ble prisen betydelig høyere. Endte opp med å bestille 50 

emaljekrus og caps med jubileumslogoen og 100 klistremerker med halvparten 

jubileumslogo og resten med klubbens vanlige logo. Varene er nå ankommet. 

Utsalgspriser: Krus kr. 150,-, Caps kr. 300,- og klistremerker kr. 20,-. Info om 

produktene vil etter hvert komme på hjemmesida.  

Sak 33 

Kommentar til bidrag til kapselprosjektet.  

Styret takker giverne og initiativtakerne Diddi Svartsjø, Finland og Gerd 

Langenes, Norge som gjennomførte innsamlingen. Det ble et overskudd på 

totalt kr. 4899,-. Dette er nå satt av øremerket til kapselprosjektet.  

 
 
 

Referat fra siste styremøte før Årsmøte 

 
 
 
NLK er 60 år i år. 22 november 1962 ble klubben stifta. 
 

Dato: 26 april kl. 1900-2100 

Til stede:  
 

Merete, Tor-Arne, Solveig, Iren, Elin, Alexander og Karen Elise 

Forfall:  



 

Sak 97/2021 

Info fra Jon Wagtskjold, Asu og Marc Daverdin 

Status for arbeidet med Lundehunddatabasen - orientering til styret pr 28. 

mars  

Sammen med ASU har vi nå funnet fram til en løsning som vi mener vil oppnå 
målsettingen om å sikre tilgjengelighet og drift av databasen samtidig som vi kan 
ivareta krav om vedlikehold og videre utvikling. Vi ønsker nå å arbeide videre 
langs disse linjene. 
  

På veien har vi vurdert å gå på det kommersielle markedet for slike 
driftstjenester. Dette alternativet har vi lagt i bero fordi det vil medføre mye 
arbeid for oss, har noe uoversiktlig kostnadsprofil og ikke minst har vi liten 
kontroll over hvor og hvordan informasjon lagres: vi ønsker lagring og kontroll i 
Norge. 
  
Vi har også hatt to møter med Aninova. De jobber med forskning og verktøy for 
avlsarbeid på hund og kjøttfé, og er involvert i flere prosjekter på hund. Aninova 
gir uttrykk for stor interesse for det arbeidet vi har gjort med 
Lundehunddatabasen. De har ingen egen IT-drift, men kjøper denne av Norsvin 
(et samvirkeforetak eid av norske svineprodusenter).  Norsvin er i ferd med å 
sette bort sin IT-drift, slik at det ikke er aktuelt for dem å drifte vår database. 
  

Aninova arbeider med utvikling av nye databaseløsninger som de håper at NKK 
vil implementere som et tilbud til raseklubbene. Marte Wetten hos Aninova virket 
positiv til at vi kan delta i dette arbeidet slik at deres databasetilbud dekker våre 
behov. Dette vil være et mer langsiktig arbeid enn våre umiddelbare behov, men 
vi synes en slik deltakelse kan være svært viktig for oss: det vil kunne løse våre 
langsiktige behov for utvikling, drift og vedlikehold av Lundehunddatabasen. 
ASU vil følge opp dette sammen med Aninova og NKK. 
  
På kort sikt - de nærmeste årene - foreslår Marc at han fortsetter å drifte og 
utvikle dagens database. Han har da behov for nytt databaseutstyr (server, 
backupløsninger og eventuelle programvareoppdateringer). Vi vil plassere en 
server hjemme hos ham og drifte den derfra inntil vi kan flytte vår 
databaseinformasjon over i et nytt samlet driftsmiljø sammen med Aninova/NKK. 
Dette driftsmiljøet vil da overta ansvar for drift etter nærmere avtale med 
NLK/ASU. 
  
Samtidig vil vi styrke våre egen driftskompetanse og -trygghet ved å lete etter en 
IT-teknisk støtteressurs for Marc. Her vil vi i første omgang lete innenfor klubben 
etter en person som kan tenke seg å jobbe sammen med Marc og Lille/ASU 
med teknisk drift og vedlikehold av databasen både på kort og lang sikt. 
 
Status: Marc får kjøpe inn det nødvendige utstyret (server, backupløsninger og 
eventuelle programvareoppdateringer) som han trenger for å drifte databasen 
inntil det kommer på plass en avtale med en ny samarbeidspartner. 
 

 

 



 

  

Sak 37/22 Oppgradering av Dropboks 
 
E-postkonto: styret@lundehund.no 
Beløp: € 119,88 
Ny lagringsplass: 2 TB 
 
Leder var nødt å kjøpe mer plass. Dermed får vi en årlig utgift på lagringsplass 
på ca 1200,- 
 

  

Sak 38/ 22 Revidering av poengsystemet til årets aktivitetshund 
 
Bør man sette tak for antall starter, slik som utstillingshunden har?  
Poengsummene er halvert i tråd med fjorårets revidering om avkortning når man 
fortsetter i en klasse etter opprykk til neste klasse.  
 
Status: Styret gjør ikke videre revisjon av retningslinjene etter gjennomgang og 
revisjon på forrige styremøte. Se retningslinjer på klubbens hjemmeside.  
Styret oppfordrer hundeeiere som deltar på ulike aktiviteter til å sende inn sine 
resultat på slutten av året.  
 

  

Sak 39/22 Dogs4all er tilbake med nytt navn 
 
De skifter navn til Oslo Dog Show og skal gjennomføres 18. - 20. november 
2022. Med et tilbud «To messer for prisen av en»   
 
Nytt av året er også at messen Dyr for Alle blir arrangert parallelt med Oslo Dog 
Show. 
Pris for en stand på Oslo Dog show er kr. 1 150 pr. kvadratmeter, vi har med 
andre ord beholdt prisene fra forrige gang.   
Som utstiller på Rasetorget betaler du kr. 2.600 inkl. mva. for 12 m2. Ønsker du 
mer plass, er prisen kr 250 inkl. mva pr. kvadratmeter.  
 
Er klubben klar for messer? Da vi sist søkte etter etterfølgere for Geir Morten 
Jansberg, var det veldig dårlig respons for dette dugnadsarbeidet.   
 
Styret velger å stå over i år og velger å ta ei ny vurdering til neste år.  
 
Arrangementet er lagt om, og siden NKK-utstillingen er flyttet til Sandefjord 
helga etter, er det mindre interesse for å delta på det nye arrangementet. 
 
Vi oppfordrer for øvrig interesserte til å melde seg til dugnadsarbeid for å stille 
opp på stand på framtidige arrangement.  
 
 

  

Sak 40/22 Utstillingsleder på Spesialen på Morokulien 
 
Kristin Moi er forespurt og sagt ja til å stille opp som Utstillingsleder.  
Styret takker for det.  
 



  

Sak 41/22 Fått inn nye forslag på Hederspris 
 
Styret har diskutert og blitt enige om hvilke(n) kandidat(er) som får Hederspris i 
år. Deles ut på Lundehunddagene Morokulien. 
 

  

Sak 42/22 Prøve-årsmøte blir 30. mai kl 18.00 
 
Alle medlemmer må melde seg på årsmøte.. Frist for å melde seg på 19. mai.  
 
Link til påmeldingen står på klubbens fb side og du finner den her: 
 

http://www.lundehund.no/images/Pdf-er/Pamelding_til_arsmøte_2022.pdf 
 
 

  

Sak 43/22 Status Hundetellingen 2022 
 
Det er pr. 31.03.22, registrert 877 levende lundehunder ved avsluttet 
telling. I tillegg er det nå registrert 63 prosjekthunder.  
Dette utgjør en svarprosent på 97, og det må vi si oss svært fornøyd 
med.  
 
Styret takker alle hundeeierne for å bidra til tellingen og ellers gi 
tilbakemelding på status for hundene sine. Dette er til uvurderlig hjelp 
for å kunne følge med på tilstanden i rasen.  
 
Styret takker også fylkeskontaktene og ikke minst Lille Wagtskjold for 
den store jobben som gjøres med å legge all informasjon inn i 
databasen, samt å utarbeide statistikk.  
 

Sak 44/22 Brev til NKKs Sunnhetstvalg angående åpning av stamboken 
 
ASU har jobbet mye med en søknad og har sendt den til styret for siste 
gjennomlesning, før innsending til Sunnhetsutvalget i NKK. De har møter 2-3 
ganger i året 
 
Som den del av prosessen mot å åpne stamboken for utvalgte krysningshunder 
har vil blitt anbefalt av veterinærene i NKK, Kim og Renate, å sende en sak til 
NKKs Sunnhetsutvalg der vi ber om deres innspill til prosessen. 
 
Dette er ikke en søknad om å få åpne stamboken, men en sak der vi ønsker å 
forankre prosessen og kriteriene vi ser for oss hos Sunnhetsutvalget. 
 
Status: Saken er sendt inn i forhold til frist. Første møte blir gjennomført i mai.  
 

Sak 45/22 Revisor Øyvind Hjelme takker av etter ti års godt arbeid med å revidere 
regnskapet til klubben.  
 
Leder har takket for innsatsen og sendt ham ei flott trekokse. (kaffekopp)  
 

  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lundehund.no%2Fimages%2FPdf-er%2FPamelding_til_arsm%C3%B8te_2022.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0q8JuPp9_efHhqF4nWJeBtR3GuY4OmxPearrFT8Ygds9pxePzxUQyUGOk&h=AT1rCIoUqkxbV09iOldS4RNnxZtFtv-nRdabDjz8onIMg_cfzGEevMarQzUYE8B7MPehIxHLnAshVP_R4qcpBnYaUT_10A5o4VzABLtmAR2wF4AHMleJACb2IepGD64nFw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0gXgwqIwlSTjxTO2iKFXEVA5NBH3-POKlLJZG9FGDcwXYlRqhGYakRsNvPQ-m-Dd_DmiU2PcfZj79EswIsZCdpOwRn7HSCglhlEZem9XVnWYyg-fd4QCBF84rupIlooLyQMBxEkevcJpl94FxVqJDGA77oF_rWSYrRqSSHjPhUQdF7xKgAVxndpbGc7kJNdx2D300


Neste møte er prøve årsmøte den 30.mai kl 18.00 og selve årsmøte den 31 mai 2022 kl 
18.00.  
Takk til sittende styremedlemmer som ikke blir med lengre i styret fra 1.juni. 
 
Referent: Karen Elise Dahlmo 


