
 

 Gjennomgang av referatet fra 13.09.17 
Hvordan ligger vi an med tidligere saker? 
 
Sak 31 Kontaktperson for Oslo 
 
Alejandra Garcia kan overta som kontaktperson, men ønsker ikke å ha 
ansvar for treff. Ragna Fossen ønsker fortsatt å ha ansvar for treffene. 
 
Styret ønsker herved å takke Ragna Fossen for den tiden hun har vært 
kontaktperson for Oslo.  
 
Sak 33 Lundehundboka. 
Vi har fått et pris tilbud på å overta hele lageret fra Vigmostad & 
Bjørke, og tilbudet gjelder til og med januar 2018. Da har vi nytt 
budsjettår. 
 
Klubben har fått tilbud på å overta hele lageret til kr. 75,- pr. bok. Ca 
561 bøker igjen på forlaget. Tilbudet gjelder ut januar 2018. Styret går 
inn for å kjøpe opp restopplaget. Det blir uansett ikke noe revidering av 
boken før, lagret er utsolgt. Enstemmig vedtatt.  
 
Geir Morten tar seg av lagring av resterende opplag på butikken sin. 
Merete og Karen Elise kan ta noen esker nordover etter Spesialen 
2018. 
  
Vi tenker å gi spesialtilbud til oppdrettere og andre interesserte, som 
ønsker å gi ei bok til nye valpeeiere.  
Priser: 1 bok kr.399, - 5 bøker kr.1250,- og 10 bøker kr.2000,- F.eks. 
ved Dogs4all og Lundehunddagene hvert år. Eller der det passer for 
folk å hente, så man slipper å sende 10 bøker i posten. Det blir fort dyrt 
i frakt. 
 
Sak 38 Infostrategien – saken utsettes 
 
Sak 39.1 Produkter til Lundebua fra Magnor 
 
Vi har fått to emblem forslag på glass, fra grafikeren på Magnor. Dette 
blir meget spennende. 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 24.10.2017 

Tilstede:  
 

Merete Evenseth, Even Tveråmo, Svein Birger Syversen, Elisabeth 
Røsholt, Astrid Driva Rødsand, Karen Elise Dahlmo 
 

Forfall: Irene Stølan  



 
Flotte eksempler. Det vil koste ca 45,- pr. dekorasjon på et produkt.  
NLK får motivene kostnadsfritt og rettighetene til de.  
Dersom vi ønsker å kjøpe inn ett parti med f. eks glass kan vi gjøre det 
med emblem.   
 
Svein skal lage et forslag på noen vin og ølglass og med pristilbud til 
styret, som vi skal jobbe videre med. Sender over på mail til styret.   
 
Klubben kjøper noen eksemplarer til Dogs4All med begge motivene til 
promotering for videre salg, for å sjekke interessen. Dette blir litt 
eksklusivt, så vi vil gjerne høre hva medlemmene syns før vi gjør 
innkjøp. 
 
Sak 39.5 Oppdatering av infofolderen 
 
Jon har sagt ja på forespørsel fra Avlsrådet om å utarbeide et utkast til 
oppdatert brosjyre. Karen Elise har kontakt med Avlsrådet i denne 
saken. 
 
Saken er tatt opp i avlsrådet og videresendt til Jon W som tar saken i 
samarbeid med avlsrådet.  
 
Sak 39.7 Fremtidig museum på Værøy 
 
Dette saksnummeret legges ned, da det blir ny sak, som innbefatter 
dette. 
 
Til orientering 
 
Sak 39.8 Campingplass på Værøy 
 
Leder har vært i kontakt med en utbygger på Værøy, som har store 
planer for å få til dette. Han håper den er på plass til sommeren 2018, 
men det er avhengig av politisk støtte. 
 
Framtidige treff på Værøy er avhengige av at dette er på plass, så vi 
har en plass å være med campingvogner, bobiler og telt med.  
 
Til orientering. 
 
Sak 41 oppgradering av Hjemmesiden 
 
Målet er at denne oppgraderingen gjøres før Dogs4All. Nyheter som 
legges inn kommer på klubbens FB-side automatisk. Ragna Fossen gir 
beskjed til styret når det er klart for oppdatering.  
 

Sak 47 Innkommen post/diverse info 
 



1. Avlsrådet har skrevet forslag til brev til den franske 

kennelklubben som Roseline Peronne-Tanneur etterspurte for 

lenge siden. Angående ønske om opphevelse av krav til avlsdyr i 

rasen norsk lundehund 

Norsk lundehund klubb har blitt informert om at CFCNSJ har vedtatt 

nye regler for avl (gjeldende fra 17.03.2017). I dette reglementet er det 

2 punkter som bekymrer oss når det gjelder avl på norsk lundehund: 

1. Krav om røntgen av hoftene for dysplasie coxo-fémorale (side 3) 

2. Restriksjoner på bruk av hunder med tannmangel i avl. (side 5) 

 

Konklusjon på brevet: Det er kjent at svært mange lundehunder 

mangler en eller flere premolarer. Dette er med andre ord et trekk det i 

dag ikke er mulig å avle bort grunnet den lave genetiske variasjonen i 

rasen. I rasens standard er det klart uttrykt at slik tannmangel er 

akseptert. Vi ber derfor om at anbefalingen i paragraf 7, side 5 fjernes 

for norsk lundehund. 

Marc, oversetter dette til fransk. Brevet blir sendt sammen med den 
franske rasekompendiet, fra Hanna Gautun. 
 
Svar er sendt og mottaker har takket for svar. Saken tas til etterretning. 
 

2. Nestleder Astrid har fått opplæring hos Ragna til å legge ut 
ting på hjemmesiden. Hun har oppdatert det nye styret med 
kontaktinfo og har lagt ut forrige styrereferatet. Dette gjør at vi 
kan avlaste hjemmeside gruppen. 
 
Det går fint, men hun tenger å øve seg. Det vil fungere bra når 
rutinene er innarbeidet. Astrid tar kontakt med Ragna F. for å 
legge inn resultater fra Årets utstillingshund og Akivitetshund 
2016. 
På sikt så kan Astrid tenke seg å legge disse resultatene også 
inn på hjemmesiden. Og da er vi langt på vei til å hjelpe 
Hjemmesidekomiteen. 
 
Astrid oppdaterer også kontaktlistene når det blir gjort endringer. 
 
 

 
3. Påmelding til RS-møte (NKK) Astrid har meldt på styrets 

representant og vara. 4. og 5. November. 
 
Astrid er styrets representant og Svein er vara. Begge er 
påmeldt. 
 

4. Brev fra vår anonyme giver. 
 



«Lundehund-nytt var i postkassa mi i dag. Jeg synes du og andre i 
klubben gjør en god jobb for rasen! Jeg vet ikke om noen andre 
klubber hvor hensynet til rasen kommer så godt fram som hos dere. 
Dere bryr dere om helse i større grad enn mange andre. Det er en av 
grunnene til at jeg er medlem hos dere og støtter arbeidet deres det 
lille jeg kan» 

 

Styret setter pris på rosende ord og leder har takket på epost. 
 

5. Oppdateringer i Databasen, gjort av Marc Daverdin. 
 
Marc er nesten ferdig med å legge in vandrepremie i databasen, 
funksjonalitet og struktur er nå ferdig programmert, det er igjen noe få 
utgått premier som må dokumenteres med både beskrivendetekst og 
hunder. 
 
Klikk på "Årets hund og Vandrepremier" i "Alle hunder" for å komme i 
gang. 
 
Klikk deretter på et bildet for å viser frem premie og vinnere. 
 
Premierte hund oppdateres i "Mine hunder" 
 
Marc har sagt seg villig til å oppgradere vandrepremiene i Databasen 
ved hver Spesial. Men dette kan også gjøres enkelt av hver eier.  
 
Astrid har også snakket med Marc slik at også resultater fra agility og 
rallylydighet nå kan legges inn.  
 
Det er gjort en fantastisk jobb av Marc, han er også interessert i få 
tilbakemeldinger og ønsker om endringer. Tusen takk Marc  
 
 

6. Info fra NKK om Hundens dag 09.juni 2018 
 
Bli med på Hundens Dag! 
  
Dette er dagen dere som hundeklubb kan markere fellesskap og bidra 
til å fremme ansvarlig hundehold, samtidig som vi viser hundens 
mangfold. 
  
Hundens dag er et arrangement hvor hundeklubben og hund skal være 
i fokus som en del av det organiserte hundeNorge. Hundens Dag er en 
unik mulighet for hundefolket og hundeklubbene til å vise seg frem. Det 
er derfor vi vil arrangere en Hundens Dag samtidig over hele landet.  
  
For at en slik aksjonsdag skal bli «ordentlig» vellykket trenger vi, så 
langt mulig, full oppslutning fra alle klubber og forbund, inklusive alle 
lokalavdelinger. 
  



Derfor håper vi at dere allerede nå reserverer dagen og kan 
påbegynne planleggingen av Hundens Dag 2018. 
  
Hvorledes dagen skal markeres i din klubb kan være forskjellig i 
forhold til hvorledes andre klubber velger å markere dagen.  Vær 
kreative og finn på noe klubben kan iverksette – alt til det formål å vise 
frem mangfoldet i hundeholdet – visse frem hundens betydning i 
samfunnet – enten som en god turkamerat eller som den allsidige 
tjenestehund, jakthund osv. 
  
Aktiviteten i din klubb behøver ikke være så komplisert – gjør det 
gjerne enkelt, men gjør noe! 
 
Denne eposten fra NKK er sendt ut til alle fylkeskontakter og styret 
håper at noen i klubben vil være med på dette arrangementet rundt 
omkring i landet. Det vil være en flott måte å promotere rasen vår. Etter 
hvert får vi tilbud fra NKK om å bestille effekter til bruk, denne dagen. 
 
Styret ønsker også at de som melder seg skal få tilsendt et eksemplar 
av t-skjorter fra klubben, til bruk denne dagen, til odel og eie. 
 

  

Sak 48 Økonomien  
 
Vi har gjennomgått regnskapet hittil i år og det ser bra ut.  
 
Ca 85000 er øremerket et prosjekt i regi av Avlsrådet og ca kr.26000,- 
til støtte til omplassering av hunder (fra innsamlingsaksjonen i sommer)  
 
Redaksjonen av medlemsbladet har stort sett holdt seg innenfor 
budsjett. Styret vil ha et møte med en representant fra redaksjonen i 
januar, for å høre om de er fornøyd eller vi bør øke budsjettet litt. 
Det er ønske fra LHN redaksjonen å øke skriftstørrelsen og dermed får 
bladet flere sider, som igjen vil gjøre utslag på budsjettet. 
  
Vi ser at medlemskontingent er budsjettert litt høyt og at det har vært 
mindre salg i Lundebua enn forventet. 
Det skal gjøres en innsats på Dogs4 All i forhold til salg av Lundebua 
og salg av kalendere, slik at inntektene øker mer i forhold til budsjettet. 
 
Avlsrådet har merket den største forskjellen på at dette året er et 
overgangsår. Da vedtatt budsjett egentlig bare gjelder for 9 mnd i år.  
 
De disponerer flere poster i regnskapet og vil i samråd med kasserer 
sjekke at utgiftene er ført på rette poster. De har en helsepost, en 
Avlsrådspost, en X-prosjekt post og en oppdretterpost i tillegg til den 
øremerkede posten fra dyrlege Smidt stiftelsen.  
  
Styret har gått gjennom regnskapet og ser at økonomien vår er sunn. 
 



  

Sak 49 Museumsgruppa.  
 
Styret i NLK har tatt tak i sakene angående museum/ utstilling og 
behovet for å få arkivert eiendeler og dokumenter på en trygg måte for 
ettertiden. 
Ei gruppe er oppnevnt med Rita Daverdin, Turid Helfjord og Karen 
Elise Dahlmo. 
 
Arkiv i Nordland i Bodø er kontaktet v/ Solveig Lindbach Jensen i 
forhold til å kunne få tatt vare på klubbens eiendeler på en trygg og 
forsvarlig måte for ettertiden. 
Nordlandsmuseet v/ Erica Søfting i Bodø er kontaktet for å få laget en 
utstilling på det nye jektemuseet.  
Vi har fått svært positive tilbakemeldinger fra begge. De synes det er 
svært spennende og viktig for å formidle den viktige delen av 
kystkulturen som Norsk lundehund er. Karen Elise Dahlmo hadde et 
møte med Aasta Eriksen fra Arkiv i Nordland i Bodø 21.10. der vi gikk 
gjennom avtalen og enkelte spørsmål ble avklart.  
Arkiv i Nordland og Nordlandsmuseet fikk hver sin Lundehundbok.  
 
Arkiv i Nordland 
 
Vi har fått forslag til avtale for deponering som gjelder i 30 år framover 
og forslag til donering.  

 Deponering – gjenstander og dokumenter sendes til arkivet. Der 
vil det bli systematisert og katalogisert i på trygg måte og 
tilgjengelig for de som vil se på de. NLK har eiendomsrett til det 
som er arkivert. 

 Gjenstander kan etter avtale med NLK lånes ut til 
Nordlandsmuseet. Arkiv i Nordland har et nært og gjensidig 
samarbeid med Nordlandsmuseet. 

 Arbeidet vil gjøres kostnadsfritt for NLK. 

 Arkiv i Nordland ser på det som svært viktig at NLK får tatt vare 
på den viktige dokumentasjonen om klubbens historie og den 
store betydningen Norsk lundehund og NLK har hatt for 
kystkulturen i nord.  

 Museumsgruppa og styret går inn for å fullføre avtale om 
deponering så snart som mulig. 

  
Nordlandsmuseet 
 
Det bygges nå et nytt jektemuseum i Nordland med åpning våren 
2019. De er svært interessert i å bygge opp en utstilling om Norsk 
lundehund som blir stående permanent på museum.   
I tillegg er planen å bygge opp en vandreutstilling til andre museer og 
bibliotek hvor det er interesse som det. Målet er å få vandreutstillingen 
satt opp på Værøy i 2020.  
Utstilling vil bli satt opp i samarbeid med NLK v/ Museumsgruppa når vi 
kommer så langt.  



 
Videre arbeid i Museumsgruppa. 
 

 Informere medlemmene gjennom Lundehund nytt, hjemmesida, 
klubbens Facbooksiden om arbeidet som er i gang og videre 
framdrift.  

 Inngå avtaler med Arkiv i Nordland og Nordlandsmuseet 
Sende dokumenter og gjenstander til Arkiv i Nordland i samarbeid med 
styret i NLK 
 
MG- jobber videre med saken. Forslag til avtale legges fram for styret.  
Leder og nestleder skal skrive under avtalen. Referat sendes også 
Lundehund nytt slik at det kommer med i julenummeret.  
 

  

Sak 50 Evaluering av poengsystemet for Årets Utstillingshund.  
 
Dokumentene er godt gjennomarbeidet av Unni Hofstad og Dagrunn 
Mæhlen. I rapporten kom det frem at siden Spesialen får poeng etter 
BIS plasseringer, bør det vurderes at vinner får ei BIS (Best in Show) 
sløyfe.  
Vi vil presisere at det er første gang dette sittende styret får se poeng 
evalueringen og forslaget om å gi vinneren en BIS rosett. Vi kan ikke 
svare for vurderinger som ble gjort av tidligere styre, så vi har dermed 
vedtatt at BIS rosett innføres fra neste års Spesial og har ikke 
tilbakevirkende kraft. Leder tar seg av innkjøpet. 
 
Styret godkjenner revisjonen og takker for den flotte jobben disse to 
damene har gjort i mange år. Vi ønsker Hilde Berg og Kari Goording 
velkommen som nye ansvarsholdere for tellingen på årets 
utstillingshund fra 2017 og foreslår en ny revisjon i 2019. 
 

  

Sak 51 Gamle regnskapsbilag/ permer, som er hos tidligere kasserer 
 
Sigrun Rytter kan oppbevare permene til Solveig får hentet de til 
sommeren.  
 
Styret foreslår at de blir overført til arkivet i Nordland etter hvert som 
bilagene er eldre enn 10 år. 
 

  

Sak 52 T-skjorter i bruk til promotering. 
 
Kasserer Solveig har bestilt skjortene slik at de blir tatt i bruk og er til 
salgs på Dogs4All. De blir i klubbens farge, mellom grønn, med logoen 
i front og på ryggen står det «Spør meg om LUNDEHUND » 
 
De som står på standen der og på Villmarksmessen skal få en til odel 
og eie, som skal bruke på slike plasser. 



 

  

Sak 53 Forslag på kandidater til forskjellige særkomiteer i NKK 
 
Christen Lang er blitt forespurt og har sagt ja til å stille i 
Dommerutdannelseskomiteen (DUK) og Utstillingskomiteen. Merete 
sender inn forslaget til NKK før fristen i november. 
 

  

Sak 54 Eventuelt    
 
1. Klubben har fått kr. 3100,- fra en anonym giver i utlandet, til 

giardiagruppa og avføringsprøver. Leder har takket giveren for den 
generøse gaven. 
 
2.  Melding fra leder i Avdeling Nordland om at hun må trekke 

seg på ubestemt tid, pga sykdom. Nestleder Eirik Anders 
Olsen er orientert og blir konstituert leder frem til deres 
Årsmøte.  

 

3.  Astrid har vært på møte i” Raseklubbenes fellesallianse” for å 
høre hva dette er for noe. Alliansen er dannet for å få større 
gjennomslag på generalforsamlingen RS. 

 

Styret er enig i at Astrid er med på dette, men vi vil gjerne høre 
mer om alliansen. Dette skal Astrid ta med videre til gruppen. 
Hver raseklubb som ønsker å være med i alliansen betaler 1 kr 
pr medlem, som skal gå til leie av lokaler under møtene og 
diverse kontorrekvisita.  
 
Norsk Lundehund klubb stiller seg bak alliansens forslag til 

endringer i lovmal hvor det blant annet foreslås at blanke 

stemmer ikke skal telle med i totalt antall stemmer ved valg. 

 
 

Kjøpe hund.no- er NKK sitt motstykke til Finn.no. Alle registrerte kull 
som blir registrert legges automatisk inn i denne gruppen. Dette er 
kanskje spesielt viktig for de som skal kjøpe valp for første gang. Styret 
har ikke spesielle motforestillinger til dette.  
 
Vi går inn for å melde oss inn i denne alliansen når vi får mer 
informasjon. 
 
 

 

 

Neste styremøte:  21.11.17 kl. 1900. 
 



Referent: Karen Elise Dahlmo 

 

 


