
 

 Gjennomgang av referatet fra siste styremøter 08.06.22 

Sak 47 

Forslag Møtedager 
Følgende møtedager er fastsatt 30.08.:  
 
30.08  
20.09 – forbeholdes ekstraordinært Årsmøte 
18.10 
22.11 Klubben er 60 år 
13.12   
 
20.09 er ekstraordinært årsmøte, ved behov kan vi ha korte Messenger møter før 

ordinært styremøte 18.10.  

  

Sak 54 Ekstraordinært årsmøte 20 september 2022 
Kun en sak på dette møtet. 
 
«Åpning av stamboken for utvalgte prosjekthunder» 
 
Datoen ble offentliggjort under Lundehunddagene fredag 29.07.22 på avlsmøte/info 
møtet. Nå har Styret og ASU gjort alt de kan for å informere og legge frem saken for 
våre medlemmer. Nå er det opp til dere medlemmer, å stemme for eller imot prosjektet. 
 
Vi ønsker å ha en ekstern ordstyrer til dette møtet også. 
Det er sendt henvendelse til forslag på ordstyrer, har flere navn på lista. 
 

  

Sak 55 Oppsummering av Lundehunddagene 2022 
 
Mønstring prosjekthunder: Startet tidlig fredag morgen kl 08.00, 14 prosjekthunder ble 
mønstret. 
  
«Kom som du er» utstillingen: Ble godt mottatt, det ble ytret ønske om å ha dette flere 
ganger. Ca 15 hunder som deltok. Det deltok både prosjekthunder og kryptochide. 
 

 
 
 

Referat fra styremøte i NLK 

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

Dato: 30.08. 1900-2100 

Til stede:  
 

Merete, Hilde-Birgitte, Iren, Gunn Laila, Alexander og Karen Elise 

Forfall: Tor-Arne 



Avlsmøte angående prosjektet: 70 påmeldte. Litt tekniske utfordringer i starten med en 
prosjektor, men tida ble godt benyttet til framvisning av alle prosjekthundene som var til 
stede.  Ca 30-40 hunder deltok på framvisningen. 
Alle videoer fra møtet er lagt ut på hjemmesida. På slutten av møtet ble datoen, 
20.09.22 for det ekstraordinære Årsmøtet kunngjort.  
 
Giardiatestingen: I løpet av helgen ble det testet 49 hunder fra Norge og Sverige. 
8 hunder var positive, de resterende negative. Det tilsvarer i underkant av 17%. 
På de 8 hundene som testet positivt tok vi en ny test for å kontrollere. Samtlige 8 
dobbelttester var også positive. 
 
Kjønn, alder og lokasjon var spredt, men 2 hadde samme hjem. 
 
Det er kommet inn kr. 900,- i frivillig egenandel. 
 
Spesialen: Arrangementskomiteen hadde gjort et godt forarbeid.  Vi var heldige med 
været, en fin utstillingsplass og nærhet til campingen. Utstillingen tok litt lang tid, men 
alle hundene fikk brukt sin tid i ringen. Flott med to dommerelever.  
Inntekter utstilling: kr. 3 640,- for rosetter, sløyfer, katalog og påmeldingsavgift til «Kom 
som du er»-utstillingen.  
 
Lundebua: Fikk solgt mye i bua, kr.17 910,-. Folk var interessert i alle produktene. Det 
fungerte fint både med Vipps og kortleser/ i-pad som var godt tilrettelagt av Hilde-
Birgitte på forhånd. 
 
Loddsalg: Godt organisert av Ellen med gevinstene, loddene gikk unna. Solgte lodd for 
kr. 8 900,-. 
 
Mediaomtale: Pressemelding fra NKK gikk ut torsdag 28.07, leder ble intervjuet av to 
radiokanaler, lokal komite ble intervjuet v/ Geir Morten Jansberg og Ellen Utsi. 
Anne Buvik hadde også et intervju med leder, som ble lagt ut på Nkk’s hjemmeside 
under Lundehunddagene. 
 
Utstillingen ferdigmeldt av Elin Mariboe søndag 31.07 og godkjent av NKK den 1.08. 
Overførsel fra NKK: kr. 30 282,- Da er gebyret til NKK, trukket fra.  
 

  

Sak 56 Programoppsettet for Spesialen  
 
Gjelder gjennomføringene og oppsettet av alle vandreprisene og finalene. Det er ønske 
om å ha alle BIR og BIM finalene før alle vandrepremier. 
 
Den enkelte arrangør ser på dette i forhold til antall påmeldte hunder. Dette for at 
utstillingen ikke skal ta så lang tid og at publikum ikke drar hjem før BIS er presentert.  
 
Dersom det blir mange påmeldinger kan vi vurdere om det bør være to dommere. Da 
kan programmet følges slik det ble gjort i år. På Værøy i 2024 vil det være to dommere 
tilstede. 
 

  

Sak 57 Kassereren har ordet 
 
Det har vært mye jobb med å få kontroll på alle bilag opp mot kontoutskriftene i banken. 
Klubben har kjøpt et regnskapsprogram, som vi fikk anbefalt av NKK, Visma. Det er ikke 



oppe og går enda da det er litt usikkert på hvilket inngangsbeløp som skal startes med 
1.1.2022. Skal kontakte forrige kasserer for å få utfyllende opplysninger.  
 
Ved neste bytte av kasserer ønskes overlapping til den nye til regnskapsåret er 
oppgjort. Det vil si at man sitter med to kasserere ut året. 
 
Ønske om å legge inn budsjettet på forhånd for å kunne ha kontroll i forhold til forbruket. 
Det blir mer oversiktlig. 
 

  

Sak 58 Regnskapet så langt 
 
Det blir lagt fram regnskap på møtet i september. Økonomien er god. Det vil bli brukt 
mer enn budsjettert på enkelte poster siden det blir to digitale årsmøter i år. 
 

  

Sak 59 SØKNAD OM UTVIDELSE AV AUTORISASJON - KLUBBENS RASER 
 
Fra nedennevnte personer har vi mottatt søknad om tillatelse til å utvide sin 
autorisasjon som eksteriørdommer til også å gjelde deres rase/raser Vedkommende er 
allerede autorisert eksteriørdommer, og den endelige avgjørelse tas av 
Dommerutdanningskomiteen (DUK) ut fra klubbens svar og dommerens tidligere 
erfaring.  
 
Kandidatens navn: Camilla Hartz Repshus: 2450 Rena Autorisert for følgende 
raser/grupper: Norsk Elghund grå Første gang autorisert: 2022 Søker elevstatus på 
følgende raser: Norsk Lundehund 
 
Kandidatens navn: Camilla Kristoffersen: 7549 Tanem, Autorisert for følgende 
raser/grupper: Pomeranian. Første gang autorisert: 2022 Søker elevstatus på følgende 
raser: Norsk Lundehund 
 
Begge kandidatene er ønsket velkommen av leder og får tilsendt rasekompendiet av 
Christen Lang. Har fått tilbakemelding fra begge på velkomsten. 
 

  

Sak 60 Norsk Kennel Klubs representantskapsmøte 29.-30. oktober 2022 
 
Årets representantskapsmøte (det 61.ordinære) vil bli avholdt lørdag 29. og søndag 30. 
oktober 2022 på Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen. 
Møtet starter kl 10.00 lørdag og det beregnes avslutning senest kl. 16.00 søndag. 
Nærmere informasjon om påmelding og overnatting/middag kommer i egen e-post. 
 
Hvem vil/kan dra?: Leder får beskjed i løpet av en uke fra styremedlemmene.  
Norsk Lundehund klubb har en stemme. Kan melde på en + å ha en vara.  
 

  

Sak 61 Samordna register er godkjent 
 
Vi fikk akkurat godkjent det nye styret i Brønnøysundregistret rett før 
Lundehunddagene. 
 

  

Sak 62 Samarbeidende utstilling mellom Buhundklubben og Lundehundklubben. 



 
Epost fra Roy Sundby i Norsk Buhundklubb.: 
Hei. 
Jeg har pr nå ingen konkrete planer, men tenkte å lufte en ide om å arrangere en 
dobbelutstilling på f.eks, Stiklestad. Er ute for å lufte om dere kan være med på dette. 
Stiklestad syntes jeg er et fint område, med tanke på våre hunderaser, og dens historie. 
Er også åpne for andre forslag. 
 
Hilde-Birgitte har hatt kontakt med Roy. Det høres ut som en flott og nyskapende idé. 
Fint å samarbeide med en annen klubb for norsk rase. De ønsker å ha ei utstilling på 
Stiklestad i oktober 2023, for lundehund og buhunder.  
Han hadde kontaktet både en dommer og en ringsekretær, men ikke avtalt noe. Vi 
undersøker om vi kan søke om stor-cert for å kunne trekke flere hunder til 
arrangementet. 
Det må avklares om hvem som skal stå i arrangementskomiteen om det er Avdeling 
Trøndelag eller styret i NLK. 
Hilde-B. vil holde oss orientert. Det vil bli tatt en avgjørelse før nytt år starter. 
 

  

Sak 63 INFORMASJONSMØTE OM RETTSSAKEN 
 
Epost fra NKK 
  
Vi inviterer med dette til et informasjonsmøte om den kommende ankebehandlingen i 
Borgarting lagmannsrett 19-22/23 september. 
  
Informasjonsmøtet blir gjennomført digitalt onsdag 31. august fra kl 19 til 2030. 
 
Denne invitasjonen sendes til den som er oppgitt hovedkontakt for 
klubb/forbund/region. Vi ber om at dere velger en til to personer som stiller på 
deres vegne i møtet. 
Send inn navn, epostadresse og hvem de representerer til adm@nkk.no så snart 
som mulig, og senest 24. august. 
Vi sender så ut invitasjon med møtelenke, agenda mv. til møtedeltakerne. 
  
Vi håper flest mulig stiller til informasjonsmøtet. Det står klart at avgjørelsen i 
lagmannsretten vil få betydning for oss alle i tiden som kommer, og det er viktig at vi 
står samlet i arbeidet som nå pågår.  
 
Ingvild Espelien er påmeldt og vil delta på dette.  
 

  

Sak 64 «Lederen/ Fra styret» i Lundehund-nytt 
 
Nr 3.22, frist 1.september: Hilde Birgitte Berg Altø 
Nr 4.22, frist 1.november: Gunn Laila Johansen 
Nr 1.23, frist 1.februar: Merete Evenseth, siste som leder av Norsk Lundehund Klubb 
 

  

Sak 65 Lundehunddagene 2023 i Trøndelag, 30. 6 - 2. 7.  
 
Børge Espeland er dommer. 
Lundehunddagene blir arrangert på Osen fjordcamp i Roan Osen Fjordcamping - (osen-
fjordcamping.no) 

mailto:adm@nkk.no
https://osen-fjordcamping.no/
https://osen-fjordcamping.no/


 
Hilde-Birgitte skal ta en rekognoseringstur dit i løpet av høsten. Skal ha et styremøte i 
Avdeling Trøndelag for å planlegge program. 
 
 

Sak 66 Søknad om støtte til lundehundtreff i Drevja.  
 
Det søkes om støtte på inntil kr. 3 000,- til dekning av leie av lokale i forbindelse med 
lundehundtreff. Eventuelt overskudd på påmeldingskontingent, kafésalg og loddsalg vil 
bli overført tilbake til Norsk lundehund klubbs konto.  
 
Styret støtter treffet med inntil kr. 3 000,- og vil bruke budsjettposten «Styregaver til 
disposisjon»  
 
Styret oppfordrer samtidig at andre fylkeskontakter/ avdeling Trøndelag, kan søke om 
støtte til arrangementer.  
 

Sak 67 Eventuelt 
Ingen saker 
 

  

 
Neste møte: 20.09.22 Ekstraordinært årsmøte kl 18.00 på Teams. 
 
Neste styremøte blir da 18. oktober kl. 1900-2100.  
 
Referent: Karen Elise Dahlmo 
  
 
 
 
 
 


