
 

 Gjennomgang referatet fra 11-13 oktober  
 
60.4 Epost fra Kari Gording 
 
Utkast til sak i forhold til regler årets utstillingshund, er under 
utarbeidelse.  
 
Får eget saksnummer til neste styremøte den 26.11.19 
 
Får saksnummer 76 
 

  

Sak 75 Innkommen post og informasjon 
 
75.1  
Epost mottatt fra et medlem den 27.oktober 
Gjaldt bekymring angående valget på Årsmøte i Mosjøen. 
 
75.2 
Epost mottatt fra et annet medlem med omtrent samme ordlyd 
den 1.november 
 
75.1 og 75.2 får eget nummer: sak 77. Vi har valgt å skjule identiteten 
på innsenderen av disse to innleggene. 
 
75.3 Epost fra NKK angående personværn. (mottatt 28 oktober) 
 
NKKs administrasjon har utarbeidet en informasjonsvideo for alle 
klubber og forbund. Her kan du høre vårt overordnede budskap om 
GDPR fra administrerende direktør Torbjørn Brenna. 
 
I tillegg forteller jurist og personvernombud Haakon Rognsaa 
Arnesen mer om lovkravene, og planen vi har for å støtte dere i dette 
viktige arbeidet fremover. 
 
På grunn av personvern er det slik at fylkeskontaktene kun kan få 
tilsendt lister for sitt fylke. Liste fås av Lille Wagtskjold. som tar de ut 
fra Databasen 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE 
 
REFERAT med.  
 

Dato: 26.11.19 

Tilstede:  
 

Gunn, Elisabeth, Merete, Morten, Solveig, Tor-Arne  

Forfall: Karen Elise  



 
 
75.4 Dommeravtale sendt 7 november 
 
Karen Elise har sendt NKK sin dommeravtale til Anne Buvik 
 
 
75.5 Epost fra Stein Erik Greter (mottatt 18.november) 
Angående en del spørsmål om Kryssningsprosjektet. 
 
Hele brevet kan leses her: 
https://www.lundehund-ev.de/norgesposten/ 
 

Saken er under behandling.  
 

75.6 Epost fra Stein E. Greter (mottatt 21.november) 
 
Dette brevet har han også lagt ut offentlig på denne linken 
https://www.lundehund-ev.de/norgesposten/ 
 
Saken er under behandling. 
 
75.7 Epost fra kryssningsgruppen 
 
Vedlagt finner dere godkjennelse fra NKK for å pare Varga B2 (eies av 
Ingvild Espelien) med Mikkel, eventuelt Emrik til Gunn Haugstulen. Vi 
tror Varga kan komme i løp i begynnelsen av desember. 
 
Styre tar dette til etterretning og ønsker lykke til.  
 

  

Sak 76 Revidering av årets utstillingshund 
 
Fra komiteen 
I Lundehund-nytt nr 1:2019, ble det bedt om innspill til komiteen, 

dersom medlemmene så forhold ved kåring av årets utstillingshund 

som burde endres. Vi mottok to henvendelser i saken. Det ene 

innspillet inneholdt flere betraktninger rundt konkurransen, men samlet 

for begge henvendelser kan innspill på endring av regelverk 

oppsummeres som;  

a) La også hunder med under 50 poeng framkomme av 

resultatlisten. 

b) La plassering i klasse for Norske raser gi poeng 

I tillegg har komiteen selv avdekket behov for  

c) Presisering av hvordan poeng beregnes for veteran 

d) Vurdering av regler for revidering 

 

https://www.lundehund-ev.de/norgesposten/
https://www.lundehund-ev.de/norgesposten/


Vår vurdering a): Å komme over grensen, kan være en motivasjon for 

å stille hunder med god plassering flere ganger. For å opprettholde en 

konkurranse ikke bare om å komme høyt, men om å komme over 

grensen, vil vi gå for å holde en grense. På grunnlag av resultatene 

siste 3 år foreslår vi følgende; 

Vedtak: Hanner og tisper med mer enn 40 poeng offentliggjøres.  

 

Vår vurdering b): Regelverket bør ikke endres for 2019. Vurdering av 

poeng til årets utstillingshund for plassering i Norsk rase, bør vurderes 

på nytt for 2020.  

Ad pkt c) presisering av veteranklassen 

Regelverket slik det framkommer på lundehund.no, gir ikke et 

tilfredsstillende bilde av hvordan poeng for veteran fastsettes. Dette 

trenger presisering.   

For veteran gjelder:  

- Antall hunder stilt som veteran er avgjørende for hvor mange 

poeng som gis for BIR/BIM Vet og 2-4 V*K.  

- CK / Cert gir poeng  

- Dersom det er dokumentert plassering i gruppefinale eller show 

for veteraner gir plasseringen poeng i veteran-gruppe.  

- Følgende gir ikke poeng i veteranklassen  

o Cacib/Res. Cacib, Nordic Cert/Res. Cert  

o Plassering i ordinær gruppe og show 

I tilfeller hvor hunden har oppnådd resultater det ikke gis poeng for i 

veteran-klassen, bør hundeeier oppfordres til også å stille i ordinær 

tispe/hannhundklasse hvor poeng for plasseringen blir gitt.  

Ad pkt d) regler for revidering 

Ifølge gyldige regelverk skal retningslinjer for årets utstillingshund 

revideres hvert annet år, og i inneværende år. Dette betyr at 

regelverket ikke skulle revideres i 2018. Likevel ble det etter 

styrevedtak gjort en endring i 2018, da poeng for Nordic cert og Nordic 

reserve cert, samt HP-valp, ble lagt inn. Endring utenom 

retningslinjene for årets utstillingshund, hadde sin begrunnelse i at 

NKK innførte Nordic- cert og reserve cert i 2018. 

Revisjon av regelverket skal behandles i styret. Når det er forhold som 

gjør endring av regelverket fornuftig, bør det gjøres. Tilsvarende kan 

en fullstendig revisjon hvert annet år, være lite hensiktsmessig.  

Isteden for revisjon hvert annet år, foreslås; Samtidig med 

offentliggjøring av resultater oppfordres medlemmene hvert år om å gi 

innspill til komiteen ved behov for endringer. Komiteen har ansvar for å 

besvare henvendelsene, samt at eventuelle endringer komiteen går inn 

for, blir lagt fram for styret innen august hvert år. Dette for at styret 



kan behandle saken før annonsering av konkurransen årets 

utstillingshund skal lages (Lundehund-nytt nr 4). I rapport om årets 

utstillingshund skal komiteen ha med ett punkt som gjelder hvor mange 

innspill til endring av regelverket komiteen har mottatt. 

Styret er enig i revideringa om årets utstillingshund. 

 

  

Sak 77 Bekymring angående valget under årsmøte i Mosjøen 

Epostene gjald bekymring for noe de to vedkommende mente var et 

lovbrudd som hadde funnet sted på årsmøtet i sommer.  Begge 

henviste til lovene, der det står at alle innkomne forslag på 

styremedlemmer skal legges fram for årsmøtet. Styret ble bedt om å ta 

tak i saken, og legge fram en redegjørelse for det som har skjedd. 

 

Denne saken hadde vi ekstraordinært styremøte den 5. november 

med valgkomiteen og ordstyreren, samt den 7. november med 

bare styret. 

Styret har gått nøye gjennom denne teksten og har landet på følgende 

konklusjon:  

Valgkomiteen har ikke begått brudd mot klubbens lover. Det framsatte 

forslaget var et innspill til valgkomiteen, og det fulgte ikke med noen 

krav om at forslaget skulle legges fram for årsmøtet. Valgkomiteen 

valgte å spørre andre først, av hensyn til de overnevnte kriteriene.  

I ettertid kan det bemerkes at daværende valgkomite kanskje kunne 

gjort jobben enda grundigere ved å ta kontakt med forslagsstilleren. 

Forslagsstilleren kunne da ha gitt beskjed om hvilket verv den enkelte 

foreslåtte var tiltenkt. Styret vil anmode om at nye valgkomiteer tar 

dette til følge. Vi håper på denne måten å unngå lignende 

misforståelser for framtida.  

Det kom ikke inn noen spørsmål om innsendte forslag når 

årsmøtepapirene ble sendt ut, eller ved spørsmål om godkjenning av 

innkalling før årsmøtet startet.  

Heller ikke under valget, før årsmøtereferatet ble godkjent og 

underskrevet.  

Innsigelsen ble mottatt av styret i slutten av oktober. For å vise respekt 

for medlemmene og valgkomiteen velger vi å lagre saken som mottatt, 

med overnevnte kommentarer, uten videre konsekvenser. 

Et lengre svar blir redegjort for i lundhund nytt nr.4 2019.  

  

Sak 78 Fremtidige stand på Dogs4all 



 
Geir Morten gir seg etter dette året, som ansvarlig for standen.  
 
Styret vil forsøke å finne to-tre personer som kan stå på standen i 
2020. Morten Strandmoe sjekker ut i sitt nærområde i Sandefjord om 
det er noen som kunne tenke seg å være med på denne dugnaden  
 
Han prøver å høre om en kan være kontaktperson, som tar kontakt 
med Geir Morten for å få en glidende overgang til neste år og kan 
fortsette arbeidet med å stille på Dogs4all. 
 
I 2021 vil standen være flyttet til Sandefjord. 
 

  

Sak 79 Lundehunddagene på Bømlo, Kullseidkanalen 2021 
 
Vi har fått opprettet kontakt med Elin og Rune på Bømlo som vil være 
pådriver for treffet. 
 
Elin skriver i en epost: 
 
På Kullseidkanalen kan man komme med telt, bobil og båt. Det ligger 
rorbuer i nærheten for de som ikke har bobil og telt, det er Jokerbutikk 
og bensinstasjon her, og en veldig hyggelig betjening. Dette er hjertet 
av Bømlo. Her bor en rett i sjøkanten. De har møterom og 
middagsservering, plen til ringen og godt med plass til all aktivitet. 
 
I tillegg er det en avtale med Bømlo hotell for de som vil bo der. Det 
ligger 13 km unna kanalen og er mulig å bo på for de som har bil og 
ikke vil bo i rorbu.  
 
Om stedet:  
https://velihavn.no/gjestehavner/tr%C3%B8ndelag/kulleseidkanalen-gjestehavn 

 

  

Sak 80 Lundehund kalenderen 2020 i salg 
 
180 kalendere er trykt opp.10 mer enn i fjord. 
 
Kalenderen selges gjennom Lundebua og koster i år også kr 200,- 
   
Bestilling sendes til lundebua@lundehund.no   
 
Oppgi hva du skal ha og antall, ditt navn og din postadresse. 
Porto kommer i tillegg til prisene som er oppgitt, og vil variere etter 
hvor mye du bestiller.   
 
Vi sender faktura på epost fra Norsk Lundehund Klubb via Paypal, og 
varene blir sendt deg når vi mottar bekreftelse på betalingen.  

https://velihavn.no/gjestehavner/tr%C3%B8ndelag/kulleseidkanalen-gjestehavn
mailto:lundebua@lundehund.no


Her presiseres det at man ikke trenger å ha egen Paypal konto for å 
kunne betale. Man bruker vanlig bankkort. 
 
Se for øvrig http://www.lundehund.no/index.php/lundebua 
 

  

Sak 81 Bestille opp flere rasekompendier 
 
Christen Lang sier at vi har veldig lite norske og ingen engelske 
kompendier igjen. Vi har tyske og franske, så det trenger vi ikke flere 
av foreløpig. 
 
Styret ber om at det trykkes opp 30 norske 20 engelske kompendier. 
Merete følger dette opp. 
 

  

Sak 82 Eventuelt 
 
82.1 Klubben har mottatt kr 3500,- fra en dansk giver. 
 
Styret takker for bidraget.  
 
82.2 Takk for giverglede. 
 
Styret har sendt kalendere til 5 givere av større beløp som takk for 
bidrag i løpet av 2019.  
 
82.3 styret innvilger seg juleferie. 
 
Neste styremøte: 17.12.19 dersom det er behov.  
Første styremøte i 2020 blir 7. januar.  
 

 

Referent: Tor-Arne Helle 

Nytt styremøte blir 7 januar 2020 

God jul alle sammen. Hilsen oss i styret 😊 

http://www.lundehund.no/index.php/lundebua

