
Referat styremøte 09.03.2015 

STYRET FOR NORSK LUNDEHUNDKLUBB 

SAKSLISTE STYREMØTE 19.03.2015 

Sted  SKYPE 
Tilstede 
 
 

Rita Daverdin, Turid Helfjord, Sigrun Rytter, Elin D. W. Johannessen, Tove E. 
Strandmoe. Vara: Alejandra Garcia, Gerd Langenes 
 

SAK 61 
2014/2015 

Godkjenning av referat fra 19.02.2015 

 Godkjent uten anmerkning 
SAK 62 
2014/2015 

Labbepokalen: ny i "sølv" som vandrepremie, eller en gravert glasspokal for hvert år? 
Pokaler kan dere se ved å søke på Trofe AS 

 Sigrun sjekker angående ny pokal 
SAK 63 
2014/2015 

BIR valp: Ny pokal som vandrepremie, eller en gravert glasspokal for hvert år? 
Pokaler kan dere se ved å søke på Trofe AS 

 Vandrepokalen gis til familien Storli til odel og eie. De får pokalen fordi de har 
vunnet den to ganger. Giverne av denne vandrepremien har gått bort.  
Ny premie: Glasspokal med gravering 

SAK 64 
2014/2015 

NLKs lover: se brev fra Turid om saken. 

 Hele styret har lest og forstått endringene som må opp på årsmøtet. 
SAK 65 
2014/2015 

Hundens dag: Som landsdekkende klubb er det vanskelig å få til et samlet 
arrangement, men vi kan spille dette inn til avdelingene og fylkeskontaktene. Vi kan 
ikke stille noe krav om at disse må lage et arrangement, men vi kan foreslå at klubben 
bidrar med midler. 

 Hele styret er enig i forslaget. 
SAK 66 
2014/2015 

 Deltakere dialogmøte, og hvilken dato skal vi velge?  Se brev fra NKK. 

 Sigrun Rytter og Rita Daverdin reiser på dialogmøte 23.04.15 
SAK 67 
2014/2015 

IL-seminar: Oppsummering ang. sponsing, påmeldinger, praktiserende veterinær, og 
innspill til tema.  Jeg har blitt kontaktet av Dan Grell med et innspill til diskusjonen 
rundt tema "hundens miljø".  Hvordan får vi tatt vare på slike innspill, og er det noe vi 
kan legge frem? 

 Styret oppsummerte punktene over.  
SAK 68 
2014/2015 

Internasjonalt dommerseminar: Oppsummering, påmeldinger, forslag på hunder vi 
kan bruke. 

 Rita oppsummerte.  
SAK 69 
2014/2015 

Skal vi be om forslag på personer til å motta Hedersdiplom? 

 Utsettes til ett seinere møte. 
SAK 70 
2014/2015 

Forslag på æresmedlem.  Leder orienterer muntlig om et forslag som er kommet inn. 

 Utsettes til et seinere møte 
SAK 71 
2014/2015 

Gerd Langenes overtar som fylkeskontakt i Aust- og Vest-Agder. 

 Gerd Langenes overtar som fylkeskontakt i Aust- og Vest- Agder fra dags dato 
SAK 72 
2014/2015 

 Nytt brev fra Helge Tollefsen: skal vi svare skriftlig eller er det nok at leder tar en 
telefon? 



 Helge Tollefsen har fått svar på begge sine brev skriftlig.  
 

SAK 73 
2014/2015 

Vedtak hjemmeside og forum  

 Forumet legges ned i sin nåværende form. Alle spørsmål og svar lagres for framtida. 
Vi vurderer ei side som heter:» Ofte stillte spørsmål». Styret fattet vedtak på at 
hjemmesida er godkjent 

SAK 74 
2014/2015 

Eventuelt 

 Irene Zakariassen har sagt ja til å bli fylkeskontakt for Østfold. 
Styret vedtar at Bård Andersen får forlenget sin funksjonstid i avlsrådet. 
2 ringsekretærer og en skriver er i orden til spesial utstillingen i Ål. 
Bok om norske raser blir laget i forbindelse med Europa vinner utstillingen i 
september. Skal klubben annonsere? Rita tar kontakt med NKK.  
Nytt styremøte 16. april kl 19.00 

 

 

 

 


