
 

 Gjennomgang av siste referatet i 2017 
 
Sak 62/17 søknaden angående Dommerseminaret. Må gjøres om 
og fristen er innen 1.juni året før konferansen skal holdes. 
Ny søknad skrives i løpet av våren/sommeren og tilpasses tilsendt mal 
fra NKK. 
 
Sak 63/17 Kontrakten med Arkiv i Nordland er underskrevet av begge 
parter 3.1.2018.  
 
Astrid har originalen. 
 

Sak 1.18 Alejandra Garcia ønsker å fratre i Giardiagruppen. 
Har meldt fra til leder og resten av gruppa om dette.  
 
Vi takker Alejandra for jobben som er gjort så langt.  
 

  

Sak 2.18 Handlingsplan frem til Årsmøte 
 
Vi bruker punktene for å jobbe med på det fysiske møtet i Tromsø i 
mars.  
 

 Se på forslag til nye lover etter krav om endringer fra NKK 

 Søke storcert fra NKK til spesialen i Mosjøen, 13.juli 2019 

 Finne fôrsponsor til 2019 

 Revisjon av mandatene: Fylkeskontakter, avlsråd, 
Kryssningsgruppa, Giardiagruppa og valpeformidler. 

 Gjøre ferdig årsmelding 

 Klargjøre saker til Årsmøte. Vi har foreløpig to saker fra styret: 
De nye lovmalene og fond for dommer/ringsekretær utdanning 

 Regnskap 2017 og budsjett 2018, samt 2019 

 Finne kandidater til hedersprisen, som skal deles ut på Årsmøte. 

Kan gjerne få forslag fra tillitsvalgte. 

 Sende forslag til NKK på hederspriser, som sølvmerke og 
oppdretterpris. 

 Finne folk som kan ha ansvar for å ta med utstyr fra 
Lundehunddagene på Åros og til Lundehunddagene i Mosjøen. 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 16.01.2018 

Tilstede:  
 

Merete, Astrid, Elisabeth, Even, Irene 

Forfall: Svein hadde meldt forfall. 



 Finne ny person som kan overta Lundebua, siden vi nå skal 
være to år i Nord-Norge. 2019-2020 

 Må begynne å se etter folk som kan være med i en 
Værøykomite for Lundehunddagene 10-12 juli 2020 
 

Noe av dette skal det blant annet jobbes med på fysisk 
styremøtehelg i Tromsø i mars. 
 

  

Sak 3.18 Informasjon/ innkommen post 
 
Har fått beskjed fra Vigmostad & Bjørke om at de sender 
restopplaget av Lundehundbøker til oss. Med levering, lagret hos 
Lundebua ved Geir Morten Jansberg i uke 3. De hadde 541 stk i 
restopplag. 
 
Bøkene kom fram til Geir Morten den 19.01.18. 
 
Fòrsponsingen fra Hills til Spesialen 2018.  
 
Leder har vært i kontakt med produsenten og de bestemmer seg i 
slutten av januar, hvem de vil støtte i 2018. 
Venter på svar, styret informeres på neste styremøte. 
 

  

Sak 4.18 Eventuelt  
 
Sak 4.1 Lundehunddagene.  
 
Det nye navnet på helga er ikke oppdatert på hjemmesida.  
Astrid sjekker og retter opp.  
 
Sak 4.2 Sjekkliste Lundehunddagene.  
 
Det er ønskelig med en utvidelse av sjekklista for Spesialen for de 
lokale arrangørene av Lundehunddagene. Merete og Karen Elise lager 
forslag til hvilke punkter vi tar i tillegg for hele helga. 
 
Sak 4.3 Tilbakemelding fra valpeformidler. Ønsker å lage en ny 
handlingsplan for valpeformidler. Bakgrunn – det er mange som 
står på liste for valper, men som ikke er reelle valpekjøpere. Det 
blir mye jobb å kontakte folk når det er ledige valper når de ikke 
likevel er interesserte. 
 
Styret skal jobbe med ulike forslag til endring for å få jobben til 
valpeformidler til å bli mer funksjonell sammen med valpeformidler. 
 
Mål:   
 



 Spre valper (begge kjønn) rundt om i hele landet, i samarbeid 
med oppdretterne. 

 Valpekjøpere som er seriøse.  

 Gi ansvar til valpekjøpere som setter seg på venteliste.  
 
Hvordan kan vi få til dette på en best mulig og effektiv måte? Forslag 
mottas med takk enten til styret eller til valpeformidler. 
 

 
Neste styremøte:  27.02.18,kl. 1900. 
Referent: Karen Elise Dahlmo 


