
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjennomgang av referatet fra 24.03. 2020  
Referatet godkjent og saker som vi følger opp er tatt med i dagens møte. 
 
Sak 14 
Stand på «Dyr for alle» 4-6 september 2020 på Lillestrøm 
 
Vedtak: Styret avventer litt før vi tar avgjørelse om deltagelse i forhold til 
dagens situasjon. Vi har ennå ikke funnet noen som kan påta seg å stille 
opp for dugnadsoppdraget. Styret vil ta kontakt med noen aktuelle 
personer i området for oppdraget på” Dyr for alle” og” Dogs 4 all”. 
 
Status: Styret avventer enda litt til. Ny frist til endringer fra myndighetene er 
satt til 1. September. Vi må stadig være på jakt etter noen som kan gjøre 
dugnadsoppdraget. Gunn og Helge kan stå på stand en av dagene.  
 
Sak 16 
Sponsing av fòrpremier til Spesialen på Værøy 
 
Solveig kontakter Felleskjøpet igjen for å gjøre et nytt forsøk og jobber 
videre med saken i forhold til andre fórprodusenter til neste styremøte. 
 
Status: På grunn av koronaen er det ikke gjort noe mer. Tor-Arne skal ta 
kontakt med en lokal fôrprodusent.  
 
Sak 18 
Mandatet for Fylkeskontaktene 
 
Møtene ble gjennomført 15.og 16. april.  Se også saksnummer 37 
 
Status: Styret legger inn endringene etter høring og møter med 
fylkeskontaktene. Det reviderte mandat for fylkeskontaktene legges ut på 
hjemmesiden når det er ferdig.  
 
Sak 23 
Den gamle Lundehundfilmen «Lundehund og lundefangst» fra 1974 
laget av NRK/NL 
 
Begge filmene ligger nå ute på NRK TV igjen 
  

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 28.04.20, kl. 1900-2100 

Tilstede:  
 

Merete, Elisabeth, Tor-Arne, Solveig, Morten, Gunn og Karen Elise 

Forfall:  



  
1962:  https://www.nrk.no/video/se-lundehunden-1962_26399  
1974: https://tv.nrk.no/program/FOLA02003274  
Den fra 1974 ligger også på YouTube  https://youtu.be/hH9yxjk5Hc8 
 
Status: Styret endrer vedtaket fra forrige møte. Filmen ligger på NRKs 
filmarkiv og er tilgjengelig for alle. Filmen vil dermed ikke bli innkjøpt. 
 
Sak 26  
Nye Fylkeskontakter 
 
Klubben trenger ny fylkeskontakt for” Vest-Viken” og en ny for Vestfold og 
Telemark.  
 
Status: Tove Strandmoe ønskes velkommen som ny fylkeskontakt for 
Vestfold og Telemark. 
 
Vi har forslag på flere navn for «Vest Viken», og jobber videre med det. 
Gunn kontakter noen.  
 

Sak 32 Innkommen post 
 
32.1 Fra Hundesport, mottatt 25 mars 
25. mars. 2020 kl. 09:51 skrev Hundesport <hundesport@nkk.no>: 
Har dere lyst å skrive litt om selve prosjektet til neste Hundesport? Litt om 
hvordan og hvorfor? Vil dere anbefale dette til andre raseklubber? 
 
Med vennlig hilsen 
Eva Kristine Wiik 
Kommunikasjonsrådgiver 
 
ASU har den 28 april sendt inn en artikkel om hundetellingsprosjektet og 
lagt ved bilder.  
 
32.2 Sak til årsmøte, mottatt 31.mars 
 
Vi i Agder foreslår at det settes av en post i budsjettet på 30 000 kr til 
distriktene. 
Mye av jobben til distriktskontaktene er å samle medlemmene, skape 
samhold og rom for deling og læring. 
Det vil komme alle til gode å ha en sum med penger man kan søke 
klubben om å få en del av til diverse aktiviteter. 
Slik vil det være enklere for den enkelte distriktskontakt å arrangere kurs, 
foredrag, seminarer osv uten å risikere å måtte betale fra egen lomme. 
 
Ber om bekreftelse på at saken er mottatt.  
Ha en fin og frisk uke.  
 
Med Vennlig Hilsen:  
Anette Vabø-Andersen 

https://www.nrk.no/video/se-lundehunden-1962_26399
https://tv.nrk.no/program/FOLA02003274
https://youtu.be/hH9yxjk5Hc8
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Styret har behandlet denne som en budsjettsak og satt den opp på 
budsjettforslag for 2021 under posten” Disposisjon til styret”  
 
32.3 Epost fra Hilde Birgitte Berg Altø, mottatt 16.april 
 
Heisann, 
Det kan begynne å se mørkt ut for Spesialen på Værøy - dessverre.. 
Jeg har et forslag. Hvis det ikke bli noe Lundehunddager i år, så blir det jo 
heller ikke noen utdeling av premier for utstillingsåret 2019. 
 
Jeg mener at premieringen for 2019 da bør utsettes til Spesialen i 2021 
Nå ser det jo heller ikke ut som det blir noe konkurranse om årets 
utstillingshund/aktivitetshund etc. i 2020, da kun noen få har fått med seg 
utstillinger og aktiviteter før alt ble stanset. Og OM det åpnes for aktiviteter 
igjen i 2020, så er det nok kanskje ikke mange i Norges land som kan dra. 
Men akkurat den biten må taes stilling til i høst mener jeg. 
 
Når det gjelder premiering for 2019 - det blir liksom ikke det samme å få 
premien i en pakke i posten spør du meg. det tenker jeg kanskje at andre 
vil være enige i. 
 
Så forslaget er at premieringene for 2019 da deles ut på 
Lundehunddagene i 2021. 
 
Får nytt saksnummer 38 
 
 
32.4 Epost fra NKK, mottatt 17.04 
  
Vedlagt følger høringsdokument utarbeidet at NKKs Særkomite for 
utstilling (NSU) angående praktisering av fullcertordningen.  
  
NKKs Hovedstyre ber om tilbakemelding fra høringsinstansene så raskt 
som mulig, og senest innen 17.juli 2020. Høringssvar sendes 
til utstilling@nkk.no 
 
Med vennlig hilsen 
Hilde Engeland 
Advokat MNA 
Leder Organisasjons- og Aktivitetsavdelingen 
 
Høringssvar pr. 28.04.20 
 

1. innspill 
ASUs innspill til NKKs høring om fullcertordningen: 

Høring angående praktisering av fullcertordningen 
I høringen foreslår NKKs særkomite for utstilling (NSU) 

mailto:utstilling@nkk.no


Forslaget til ny praktisering av fullcertordningen medfører at beste hund i 

hvert kjønn som har blitt tildelt ck og som ikke er norsk champion, tildeles 

certifikat, og den nest best plasserte hunden 

tildeles reservecertifikat. Dersom hunden som tildeles certificat er fullcertet, 

omgjøres reservecertifikat til certifikat. Dersom begge hundene er fullcertet, 

blir ikke cert/ reservecert utdelt. Slik praktiseres det i alle andre land hvor 

man deler ut certifikat og reservecertifikat. 

Generell kommentar fra ASU: 

CK betyr Champion Kvalitet, dvs at dommeren anbefaler hunden som en 

kandidat til et championat, mao den er verdig et Cert. Problemet her er 

heller at det i noen raser deles ut for mange CKer. 

Vår rase er veldig homogen, og det kan være svært vanskelig å skille på 

kvaliteten. Noen ganger er kvaliteten totalt sett veldig høy på de hundene 

som stilles ut. Hver enkelt hund skal dømmes for det den er verdt 

uavhengig av hvilke andre hunder som stiller i ringen den dagen. 

Det nye forslaget vil redusere antallet championat, noe NLK synes er 

uheldig, se svar pkt 6. 

1. Har klubben fullcertordning for sin(e) rase(r)? JA 

2. Hva legger klubben i begrepet «fullcertordning»? Dvs at alle hunder 

som får CK er verdig et championat. 

3. Om klubben fikk velge: 

Ett generelt regelverk som gjelder for alle raser- eller ulike regler for 

ulike raser? (Obs: dette gjelder ikke tilleggskrav, kun de generelle 

championatreglene) 

Ett generelt regelverk er å foretrekke. 

4. Hva legger klubben i begrepet «praktisering av fullcertordningen»?  

Alle hunder som har fått CK er verdig å få et cert om de hundene rangert 

foran er fullcertede. 

5. For klubber uten fullcertordning: kan klubben leve med 

fullcertordning for sin(e) rase(r) ompraktiseringen er slik beskrevet i 

vedtaket fra HS? 

6. For klubber med fullcertordning: hva betyr det for klubben om 

praktiseringen avfullcertordningen blir slik beskrevet i vedtaket fra 

HS?  

Med NSUs forslag vil det bli langt færre championer i rasen norsk 

lundehund siden vår rase er veldig homogen. Dette vil gjøre det enda mer 

krevende å dømme rasen på en god, helhetlig måte. Det kan fort gå utover 

eiernes entusiasme for å stille ut hundene, noe som vil være uheldig for 

rasen, da norsk lundehund bør vises fram på utstilling. Dette kan også føre 



til et økt fokus på å bruke de få hundene i avl som har gode 

utstillingsresultater, selv om dette ikke intensjonen med utstilling eller 

ønsket av NLK. Dette er utvikling som vil være svært uheldig med tanke på 

å ivareta genetisk variasjon. 

  
2. innspill 
Hei, nå har tatt meg tid til å lese høringen. Må si jeg er enig i at det er noen 
hunder i dag som er champion, som etter min mening ikke burde være det. 
Og at champion bør være et kvalitetsstempel.  
 Men om det blir mere påmelding av hunder er jeg usikker på, da vi i våres 
rase er flinke til å stille ut championene våre. 
Det er dessverre personer i våres klubb som i dag mener at dem beste 
hundene som blir stilt ut. Og dem derfor ikke er interessert å bruke hunder 
som ikke er premierte.  
Håper ikke dette vil føre til at færre hunder kommer i avl, dette er viktig for 
flere raser en våres rase. Viktig at dette blir diskutert.  
 
3. innspill 
Jeg syns dette er ett godt forslag fra NKK. Sånn det er i dag er det for lett å 
få certet. Jeg har sett og hørt at i enkelte raser har hunder som er plassert 
som 8 til 10 har fått certet. 
  
Jeg syns vi skal støtte NKK uten noen mer kommentar i denne saken. 
  
Styret har fått tre innspill på høringen. To av dem fra fylkeskontakter. Vi 
sender inn høringssvarene, men avventer ennå litt i forhold til fristen 17. 
Juli i tilfelle det kommer flere svar. 
 

  

Sak 33 Økonomimøte (regnskap 2019 og revisjon budsjett 2020): 02.04. kl. 
1900-2100 
 
Styret hadde et ekstra møte som bare omhandlet regnskap og budsjett. 
Regnskapet er ferdig, og vi har fått revisjonsrapporten. Kasserer har sendt 
regnskapet pr post til styremedlemmene, for underskrift, Dette er for at vi 
kan søke om momskompensasjon. 
Revidert budsjett 2020 og forslag på budsjett 2021 ble sendt frem og 
tilbake etter møte, da vi fant en del feil, som vi måtte rette opp. 
 
Vi gikk nøye gjennom postene og ble enige om forslag til revidert budsjett 
2020 og budsjett for 2021.  
 

  

Sak 34 Innsamlingsaksjon til støtte for NKK i disse Corona tider 
 
På økonomi møte den 2 april, diskuterte vi om å starte en Spleis til støtte 
for NKK.  I en epost fra ASU forslår de at NLK bør uttrykke sin støtte til 
NKK og de ansatte der i en eller annen form. 



Styret besluttet å gi 20 000 kr (40 kr pr betalende medlem) til å starte en 
Spleis. Men så oppdaget vi at det allerede var starten en slik 
innsamlingsaksjon, så leder spurte om vi kunne få henge oss på denne. Vi 
fikk logoen vår med på spleisen fordi vi sponset over 5000 kr. 
Vi ønsket å utfordre andre hundeklubber til å bidra til innsamlingen. 
Det er nå mange hundeklubber som har bevilget store summer til NKK.  
 
Vi fikk denne eposten fra NKK:  
Tusen hjertelig takk til Norsk Lundehund klubb. 
All hjelp er god hjelp i disse dager, vi setter enorm pris på velviljen dere 

viser og håper vi får gjort gjengjeld når alt dette er over.       

  
Med vennlig hilsen 
Ellen Bongard 
HR & Økonomisjef 
 

Sak 35 Påmelding Dogs4all 
 
Påmeldingsfristen er gått ut, men leder har meldte på med forbehold om 
Corona tider. Har gått ned på standstørrelsen fra 16 til 12 kvm 
 
Gunn Haugstulen og Helge Bjerke kan stå på stand en av dagene på Dyr 
for alle. Styret vil ta kontakt med noen aktuelle personer i området for 
oppdraget på” Dyr for alle” og” Dogs 4 all”. Dersom noen ønsker å melde 
seg som frivillig, setter vi stor pris på det.  
 

  

Sak 36 Diskusjon om når vi må sette siste frist for avlysning av Værøytreffet 
2020 
 
Styret avventer til nye retningslinjer fra myndighetene. Tar endelig 
avgjørelse på ekstra styremøte, søndag 10. Mai kl. 1900.  
Svar på avgjørelsen vil bli kunngjort på klubbens facebookside og på mail 
til fylkeskontakter og andre kontaktpersoner.  
 

  

Sak 37 Referat fra møte med Fylkeskontaktene 
 
Gruppe 1 
 
Resyme fra samtale med fylkeskontaktene 15. april 2020 

Deltakere: Karen Elise Dahlmo, Morten Strandmoe, Else-Britt Lian, Hilde-

Britt Nilsen, Irene Zakariassen, Liv Skjervik og Gerd Langenes 

Etter en kort presentasjonsrunde gikk vi igjennom de tidligere tilsendte 

spørsmålene: 

1. Hvordan synes du det fungerer å være kontaktperson for NLK? 



2. Hvilke forventninger hadde du til oppgaven da du begynte? Ble 
forventningene innfridd? 

3. Synes du at du vet nok om det å være fylkeskontakt? 
4. Hvordan synes du kommunikasjon og informasjon mellom deg som 

fk. og styret er?  
5. Har du forslag til endringer, eller tilbakemelding på retningslinjene 

som er gjeldende i dag? 
6. Har du noen gode ideer som du vil dele med de andre?  
7. Hvordan synes du den geografiske inndelingen fungerer?  

 
Vi fikk mange gode tilbakemeldinger. 

Alle synes at det fungerer greit å være fylkeskontakter. 

De har hatt litt forskjellige utgangspunkter. Noen har vært uerfarne med 

lundehund og noen har hatt lang fartstid. Noen tok over distrikter med få 

lundehund eiere og andre med mange. 

Det som gikk igjen av at alle savnet en hyppigere oppdatering og 

informasjon om nye hunder og eiere i sine distrikter. Alle ønsket seg også 

kurs i avl og hva det innebærer. Dette da de ofte får spørsmål om både å 

finne korrekt hanhund eller tispe. Lærdom om nedkomst og det å ha valper 

er også etterlyst. 

Dette er ekstra viktig for oss da alle lundehundeiere anmodes / blir krevet 

at skal ta hundene inn i avl. 

Gjennomføringen av hundetellingen gikk greit. De aller fleste fikk kontakt 

med alle. Det ble foretatt telefonsamtaler med de som ikke svarte pr. e-

post 

Noen savnet det å kunne ringe alle ifb med tellingen, da de da fikk bedre 

kontakt på den måten. 

Når det gjelder aktiviteter så varierer det fra distrikt til distrikt. Dette bl.a. 

pga. antall eier og hunder samt geografiske avstander. 

Noen har fast møter og noen i ny og ne. 

Det ble forespurt om når det kommer informasjon ifht. årets treff på Værøy 

kommer. Både om styret velger å avlyse eller om når evt. avgjørelse blir 

tatt. 

Vi opplyste at det er på dagsorden på styremøte 28. april og at Merete er i 

kontakt med Værøy kommune. Et par ba om at styret ikke avlyste for tidlig. 

Alle mente at møtet var nyttig og at det var ønske om å ha slike møter 

jevnlig.  

Referent: Morten Strandmoe 

Gruppe 2 



Til stede: Tove Strandmoe, Lille Wagtskjold, Janne-Grethe Konst Strøm, 

Hilde Birgitte Berg Altø, Elisabeth Røsholt, Gunn Haugstulen  

1.Fungerer greit for de fleste, men vanskelig for noen å arrangere treff på 

grunn av geografi og avstander.  

Trøndelag Sør har hatt bra økning i oppslutning om arrangementer, mens 

andre opplever at det kan være litt vanskelig å få med folk på treff og 

sosiale sammenkomster.  

Kan virke som folk ikke kjenner godt nok til klubben, litt vanskelig å 

engasjere. 

Godt samarbeid mellom de to kontaktene i Trøndelag. 

En del henvendelser fra tispeeiere for å finne hanner til parring. 

Har opplevd stor økning i forespørsler etter valp etter koronaen begynte. 

Noen virker som useriøse som bare ønsker valp med en gang. 

2. Forventninger om å bli kjent med flere lundehundeiere, gi hjelp med 

parring og avl, arrangere lokale treff og turer. 

Forventningene er i stor grad innfridd, men gjennomgående er at geografi 

og avstander vanskeliggjør det sosiale. Noen har allikevel god kontakt med 

mange medlemmer ved hjelp av sosiale media. 

3. Retningslinjene gir grei oversikt. 

4. Kommunikasjon og informasjon med styret oppleves god. 

Veldig bra å få referat fra styremøtene. 

Positivt med møte mellom styret og fylkeskontaktene slik  som dette. Det 

kan gjerne bli fast ordning, f.eks. to ganger i året.  Kanskje endre litt på 

gruppesammensetningen fra gang til gang.  

Kan også arrangeres fysisk fylkeskontaktmøte i forbindelse med 

Lundehunddagene. 

Hundetellingen gikk bra, godt å få hjelp fra Lille til de som manglet. Pascale 

er forsker og håper hun kan hjelpe til med forskning en gang i fremtiden. 

5. Forslag til endring er å slå sammen pkt. 1 og pkt. 3 slik at ordlyden blir 

som dette: 

«Fylkeskontaktene er underlagt styret, og fungerer som bindeledd mellom 

styret i klubben og medlemmene i de enkelte fylkene.» 

6. Organisere treff der man går tur sammen med hundene i bånd, gjøre det 

enkelt å treffes, trenger ikke være så mange og så mye andre aktiviteter 

alltid. Kan også være mulig i forhold til dagens smittevernregler. 

*  Lokale kurs. 



*  Snapchatgruppe, lokal facebookgruppe, mailgruppe.  

   NB! Huske på de som ikke er på sosiale media. 

* Trøndelag har faste treff høst, jul, påske. 

7. Lett å definere områder når en deler inn fylkesvis, men i de nye store 

fylkene kan det bli store avstander, og det bør være iallfall to kontakter slik 

at det ikke blir for store distrikter. Viken og Innlandet er eksempel på dette, 

og også de fylkene der det har vært to kontakter fra før.  

Noen fylker, som f.eks. Vestland, har en geografi som gjør det vanskelig å 

reise, og bør kanskje ha to kontakter av den grunn.  

De store fylkene med mange hundeeiere bør også ha to kontakter med 

tanke på arbeidet med hundetellingen. Positivt allikevel at svært mange 

medlemmer svarte elektronisk i år i forhold til forrige telling!           

Værøytreffet 

Flertallet mente at årets Lundehunddager på Værøy bør avlyses snarest, 

spesielt med tanke på de som må avbestille billetter og overnatting, slik at 

de ikke får unødvendige utgifter.  Selv om det skulle komme endringer fra 

myndighetene etter 15. juni, vil det være for seint å avlyse da. Også 

tvilsomt om NKK vil tillate utstillinger, og det kan komme restriksjoner i 

forhold til antall deltakere osv. 

Referent, Gunn Haugstulen 

Oppsummering av telefonmøte med fylkeskontaktene 15.april 

Gruppe 3 

Til stede: Tor Arne Helle og Solveig Steinnes fra styret, Fylkeskontaktene 

Cecilie Standal, Nina Scneider, Iren Storli, Geir Morten Jansberg og Gro 

Viken. 

1.pkt Samtlige syntes arbeidet som fylkeskontakt var greit. Aktivitetsnivået 

varierer, Mange får spørsmål om rasen, og forespørsel om å få treffe 

hunder. Mange spør etter valper, og henvises til valpeformidler. 

2.pkt Ingen av kontaktene hadde store forventninger da de sa ja til å være 

kontakt. De fleste jobber litt for å få til treff, noen har faste treffdager, og 

synes det fungerer fint. Synnes det er fint å få saksliste og referater fra 

styret. 

3.pkt Det varierer litt i forhold til når de ble engasjert. De sist spurte synes 

de fikk gode opplysninger, og alle er fornøyde.  

4. pkt GM og Gro synes kontakten med styret er blitt bedre med årene. 

Veldig positivt med slikt møte som dette, og alle ønsker flere slike, gjerne 

faste møter en eller to ganger i året. 



5.pkt Alle synes det er greie retningslinjer, og at det fungerer bra. Viktigste 

oppgave er ikke lenger å hjelpe med hundetellinga, men å holde kontakt 

med medlemmene og styret. 

6.pkt Anbefaler å sende SMS til medlemmene når det er aktiviteter. Ønsker 

presentasjon i LH-Nytt av kontaktene. Savner lister over nye eiere, slik at 

kontakt kan opprettes. Foreslår skriv sendes ut med opplysninger til nye 

eiere. Ønsker lister oftere. Ikke alle kjøper valp gjennom valpeformidler 

eller får nok informasjon.  

7. pkt De fleste er fornøyd med sitt distrikt. Nina i Tromsø synes det er 

vanskelig å ha kontakt med sørfylket. Hun foreslår at Harstad og Sør-

Troms slås sammen med Narvik og Nordre Nordland. 

Værøytreffet (Lundehunddagene): De fleste syntes man må vente en stund 

før vi eventuelt avlyser. Må ikke vente for lenge med å avlyse. Tviler på at 

vi får lov til å avholde så store møter, uansett om det lettes på 

restriksjonene.. 

Referent Solveig Steinnes 

Styret takker for oppmøtet, 14 av 15 møtte + skriftlig tilbakemelding fra en 

av fylkeskontaktene. Dette var veldig bra! 

Mange gode forslag er kommet fram som styret ønsker å følge opp i planer 

videre. Både styrerepresentantene og fylkeskontaktene var fornøyd med 

møtene og ønsker flere.  

Vi sender referatene til redaksjonen i LHN, dersom de vil ta det inn i bladet.  

  

 Sak 38 Premieringene for årets utstilling og aktivitetshund 
(se innkommet post, 32.3) 
 
Leder spør alle vinnerne om de vil ha den tilsendt i posten, dersom årets 
Lundehunddager blir avlyst, eller de vil vente til neste år på Bømlo i 2021. 
Hver og en vinner får bestemme. 
 

  

Sak 39 
 
 
 

Brev til Statsminister Erna 
 
Styret fikk et godt forslag fra Anette Vabø Andersen på facebook og tok tak 
i saken. På grunn av Ernas forhold til rasen kunne det ha vært en idé å 
sende et brev til Statsministerens kontor, for å redegjøre hva som vil skje 
med de norske rasene dersom NKK går konkurs. Mor til Erna drev oppdrett 
av lundehunder i sin tid. 
 
Klubben prøver også denne innfallsvinkel for å berge NKK fra å gå 
konkurs. ASU tok utfordringen og Ingvild startet skrivingen av brevet. 
Christen Lang, signerer det og sender det av gårde.  
Brevet blir også lagt ut på klubbens facebookside. 



 

  

Sak 40 Lån til NKK i disse konkurstider. 
 
Alle klubber har fått brev fra NKK med redegjørelse for at de er snart 
konkurs, dersom de ikke får inn midler før juni/juli.  
 
«NKKs formål er ikke økonomisk overskudd. Dette faktum gjør at 
organisasjonen vår ikke er berettiget til f.eks. kontantstøtteordningen fra 
regjeringen. Heller ikke lån i banken kan vi få – med samme begrunnelse. 
 
Nå trenger organisasjonen hjelp fra eierne: klubber og forbund. Hjelp i form 
av lån for å sikre likviditeten til normal drift kan gjenopptas. 
 
En konkurs vil bl.a. få følgende konsekvenser: 
·       NKK ikke lenger vil være medlem av FCI 
·       Valpekull vil ikke vil bli stambokført og anerkjent internasjonalt 
·       Ingen utstillings- eller prøveresultater som ev. oppnås ved klubber og 
forbunds arrangementer vil være anerkjent av FCI eller andre 
kennelklubber som er medlemmer i FCI 
·       NKKs medlemmer vil ikke kunne delta på utstillinger eller prøver i 
utlandet 
·       NKKs stambokregister, helsedata mv. samlet gjennom over 120 år 
kan gå tap 
 
Ber eierne om lån 
·       NKK er en sunn organisasjon. 
·       NKK er en viktig organisasjon. 
Viktig for både samfunnet, oppdrettere, hunder og hundeeiere generelt. 
·       Ikke minst er NKK viktig for eierne – klubber og forbund over hele 
landet. 
NKK trenger 10 millioner kroner i lån for å sikre driften ut 2020. 
 
Styret stiller seg positiv til å låne ut kr. 100 000,- på disse vilkårene: 
 
Formål:  
Låntaker skal benytte lånet for å sikre videre drift av Norsk Kennel Klub.   
  
Renter:  
Lånet har en effektiv rente på 1,5% p.a 
  
Nedbetaling:  
Lånet skal nedbetales over 5 år, hvor første år er avdragsfritt. 
  
Oppsigelse:  
Dersom låntaker tas under konkursbehandling, kan långiver si opp denne 
avtale med umiddelbar virkning og kreve hele eller deler av lånet 
tilbakebetalt. 
 
 



 Styret oppfordrer NKK til å se på utgiftspostene for å ha driften på et 
minimum. 
 
Lånet ble overført 30.04.20 og vi fikk følgende kommentar fra adm, i NKK 
 
Hei Merete  
Flott! Igjen tusen takk for klubbens bidrag til vår felles fremtid! 
  
mvh 
  
MARIANNE ONO NJØTEN 
Assisterende direktør 
 

  

Sak 41 
 
 

Eventuelt. 
 
Kalendergruppa tar et år til å lage kalender for neste år. Styret takker for at 
de stiller opp på denne viktige jobben.  
 

  

  
Møtet avsluttet kl.  2100 

 

Neste styremøter:  
 
10.05.1900 Lundehunddagene 2020 Avlysning eller ikke? 
 
26.05.2020, kl. 1900-2100 
 
Referent: Karen Elise 


