
 

 Gjennomgang av referatet 4.oktober. 
 
Sak 32 Oppdatering av Hjemmesiden  

Astrid tar initiativ til møte med Ragna Fossen for å lage en plan for 
hvordan hjemmesiden skal fungere. Det er ønskelig å fordele 
ansvarsområder i forhold til oppgaver som de enkelte har i klubben. 

Gruppen skal ha møte tirsdag 9. Oktober. Astrid, Ragna, Lille og Jon 
blir med på møtet. 

Status etter møte den 9.10.18:   

Oppsummering av videre prosess med hjemmesida etter møte med 
Jon og Lille og møte med Ragna og Trine. På grunn av en 
misforståelse ble møtene avholdt hver sin dag.  
 
Det har kommet inn ønsker om:  
* Forenklet struktur  
* Enklere for flere å legge inn innhold og gjøre endringer 
* Mulighet for nettbutikk  
 
Det ble laget en gjennomarbeidet målgruppeanalyse forrige gang det 
ble gjort endringer på hjemmesida. Første ledd i prosessen blir å 
arbeide videre med denne analysen i tillegg til en gjennomgang av 
dagens hjemmesidestruktur, som grunnlag for en ny kravspesifikasjon. 
I gjennomgangen av dagens struktur markerer vi hvilke sider som kan 
droppes, hvilke sider som er rettet mot medlemmene, hvilke som retter 
seg mot utenforstående og hvilke som retter seg mot begge 
målgrupper.  
 
Astrid tar på seg å lage et utkast som sendes rundt for innspill. Akkurat 
nå har hun imidlertid mye å gjøre på andre områder og ber om 
forståelse for at utkastet ikke blir lagt fram med det aller første. Hun 
setter pris på om også andre starter arbeidet med å gjennomgå 
dagens struktur.  
Kravspesifikasjonen vil danne grunnlaget for valg av løsninger når det 
kommer til programvare og leverandør.  

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 6.11.2018 

Tilstede:  
 

Merete, Astrid, Solveig, Elisabeth og Karen Elise 
Geir Morten Jansberg deltok på en del av møtet med informasjon fra 
RS. 

Forfall: Svein og Gunn hadde meldt forfall.  



 
Spørsmål som ble diskutert på møtene og som vi avgjør når vi har 
laget kravspesifikasjonen er:  
Skal medlemmene bygge hele strukturen eller skal vi fortsette å betale 
en utenforstående for dette arbeidet?  
Skal netthandelen være integrert i hjemmesida, være lenket til 
hjemmesida via eget program eller via sosiale medier?  
Teknisk support og hvor krevende skal det være å gjøre endringer på 
sida?  
Hvis mange kan gjøre endringer, hvordan sikrer vi en enhetlig 
struktur?  
Er det viktig at sidene blir enhetlige?  
Oppfølgingen må ikke bli for personavhengig.  
Oppfølgingen må ikke bli så krevende at vi trøtter ut de som jobber 
med hjemmesida 
Viktig at sidene oppdateres i takt med endringer i innholdet.  
 
Kom gjerne med suppleringer og innspill til denne korte 
oppsummeringen av møtene.  
 

Det må tas høyde for det økonomiske. Det skal jobbes videre med 
dette utover.  

Sak 48 Pressemelding etter årets hundetelling. 

Forespørsel til ASU om de kan sende en melding til NKK og NTB. 

Status: ASU jobber med saken. De ble enige om å vente til de har 
oversikt over del 2 av hundetellingen, og den gikk de igjennom første 
helga i november på det fysiske møtet. Når artikkelen til Lundehund 
nytt er ferdig, skriver de til Hundesport og en pressemelding. Da kan 
de ta med noe fra del 2 av hundetellingen også. 

Sak 55.1. Klubblovene. Vi må få en bekreftelse på innsendte lover 
med våre begrunnelser. Solveig tar saken og sender tilbakemelding til 
styret. 

Sak 69 Lundebua bli nettbutikk.  

Solveig orienterte. Har søkt på nettet og innhentet ulike tilbud. Dette 
bør sees i sammenheng med evt. overgang til ny domeneleverandør. 
Se sak 63.2. og sak 32. Saken avgjøres og vurderes sammen med 
Hjemmesidegruppa.   

Status: Viser til sak 32. 

Sak 70 Justering poeng angående Årets Utstillingshund  
 
Status: Astrid har lagt den ut på Hjemmesiden. 



 
71.5 Oppdateringer Valpeformidler 
 
Fått oppdatering fra valpeformidler som må byttes ut på hjemmesiden. 
Astrid tar kontakt i forhold til arbeidet med hjemmesida. 
 
Status: Denne er oppdatert, v/ Astrid 
 

Sak 72 Øking av valpeprisen fra 2019? 
 
Status: ASU har laget et «Høringsutkast» Leder sender dette til 
oppdrettere og fylkeskontakter og redaksjon LHN. Frist for 
tilbakemeldinger til ASU er slutten av desember. «Høringen» kommer 
også i Lundehund-nytt slik at alle kan være med å uttale seg.  
ASU sammenfatter alle tilbakemeldingene og kommer med et forslag til 
vedtak, til styret, på nyåret. 
 
I denne forbindelse er det laget en felles epost gruppe hvor alle 
oppdretterne som ligger på hjemmesiden er lagt inn i. Epost gruppen 
heter oppdretter@lundehund.no 
 

  

Sak 73 Sjekke ut Økonomien mot budsjettet. 
 
Vi gikk kort gjennom de viktigste punktene. Det skal jobbes grundig 
med budsjett og regnskap på det fysiske møtet i mars. Dette må vi bli 
bedre på. 
Leder skal sende ut melding til alle grupper i desember om at de må gi 
tilbakemelding på hva de tenker å bruke penger på de to nærmeste 
årene. 2019 er godkjent av årsmøte, men vi kan komme med 
justeringer. Samt at vi må legge frem et forslag på 2020 budsjett.  
 

Sak 74 Påmeldingsavgift for valper og veteraner på vår «Spesial» 
 
Det er flere klubber som har en lavere pris på valper på utstillingen. 
Veteraner har vanlig pris, siden de er med på hele konkurransen og 
kan blir BIS. 
Styret vedtar at påmeldingsavgift for valper blir kr. 250,- Veteran har 
samme pris som øvrige påmeldte, I 2018 var dette kr. 375,- Gjelder fra 
Spesialen 2019.  
 

  

Sak 75 Form på våre medlemsmøter på Lundehunddagene 
 
Vi ønsker at det skal være et forum for de deltagende medlemmer med 
«ordet fritt»  
Leder tar på seg det hele og fulle ansvaret for at medlemsmøte i 2018, 
ikke ble slikt vi hadde tenkt. Samtidig så var informasjonen fra ASU 
veldig viktig, pga oppsummeringen etter Hundetellingen 2018. 
 

mailto:oppdretter@lundehund.no


Neste gang vil vi ha rent medlemsmøte den første timen og den neste 
timen kan ASU og styret legge frem informasjon/tema, dersom vi har 
noe.  
Det oppfordres til å komme med innspill om noen ønsker å ta opp 
spesielle saker.  
 

  

Sak 76 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuelt 
 
76.1 
E-post fra Jon Wagtskjold – Når noen vil ha inn artikler til Lundehund-
nytt publisert av andre forfattere eller publikasjoner, må avsender 
sjekke ut opphavsretter, bruksrettigheter og være ansvarlig for 
eventuelle honorarer for tekst og bilder før det sendes til redaksjonen 
for bladet. 
 

Styret sluttet seg til denne praksisen. 
 
 
76.2 Tilbakemelding etter RS 
 
Styret takker Geir Morten for at han kunne stille opp på RS til NKK, 
Styret er veldig fornøyd med at søknaden vår på to medlemmer ble 
tilgodesett. To av våre eldste oppdrettere og tillitsvalgpersoner fikk 
Hederspris. Margit Lines Våtvik og Gerd Haugen fikk sølvmerket. Geir 
Morten kjørte til Gerd med merket og blomster på søndagen etter RS,  
 
Noen av sakene på RS som kan ha betydning for NLK: 

• Tips om merking av stemmeseddel kan alternativene være” ja” 
eller ”blank” 

• NKK vil kunne støtte dommerutdanning med å dekke inntil 25% 
av utgiftene etter søknad. Det skal bygges opp et fond som 
kommer fra påmeldingsprisen til NKK-utstillinger med kr. 10,- pr 
påmelding. 

• Aktivitetsavgift skal økes fra 10% til 12% ed maks kr. 40,- pr 
hund. 

• RS kan avholdes fra siste helg i oktober til ut november, blant 
annet for å unngå kollisjon med andre større arrangement.  

• Husstandsmedlemmer har ikke stemmerett på RS, men fortsatt 
på klubbnivå. 

• Utdrag fra RS-protokollen angående «Æresmedlemskap» uten 
grunnkontingent 
Saken er trukket etter dialog med HS 

• Klubben var representert med en egen side i årsrapporten for 
NKK, veldig bra! 

• Grunnkontingent skal indeksreguleres årlig fra 2021 etter 
konsumprisindeks fra 2020. Klubbene slipper dermed 
årsmøtevedtak hvert år. 

• Søknad angående dommerseminar må etterspørres. Leder 
sender epost og spør om vi får støtte. 



 
 

Solveig kontakter NKK for å høre hvordan de tenker å få overlevert 
utmerkelse og blomst til Margit Våtvik. Styret kontakter Hilde-Britt for 
evt. Utdeling etter samtale med NKK.   

 
 

76.3 Kalender 2019 
 
Vi takker Ragna, Berit og Trine for jobben som er gjort med den flotte 
kalenderen for 2019. 
I tillegg vil vi gi en ekstra takk til Jon Wagtskjold også, som er en 
primus motor med å sette den sammen med tekst og bilder fra 
komiteen, lage trykkutgave og sørge for at den ble trykket og sendt.  
 
Tusen hjertelig takk alle sammen. 
 
Kalenderen er trykket i 160 eksemplarer og vil bli til salgs på Dogs4all  
 

 

Neste styremøte:  10.12.2018 kl. 1900. 
Referent: Karen Elise Dahlmo 


