
Referat styremøte 10.10-11.10.2015   

STYRET FOR NORSK LUNDEHUNDKLUBB 

SAKSLISTE STYREMØTE 10.10-11.10.2015 

Sted  Stjørdal 
Tilstede 
 
 

Tilstede: Rita Daverdin, Sigrun Ryter, Elin D W Johannessen, Gerd Langenes, Tove 
E Strandmoe, Alejandra Garcia, Geir Morten Jansberg 
 

SAK 12 
2015/2016 

Godkjenning av referat fra 16.09.2015 

 Godkjent uten anmerkning 
SAK 13 
2015/2016 

Avlsrådets arbeidsoppgaver og kommunikasjon mellom avlsråd og styre 

 Styret vedtar at navnet avlsråd består. Styret utarbeider ett utkast til nytt mandat til 
avlsrådet. 

SAK 14 
2015/2016 

Krysningsgruppas mandat og kommunikasjon mellom x-gruppe og styre. Styrets 
representasjon i x-gruppe? 

 Styret ønsker bedre info og kommunikasjon med krysningsgruppa. Styret må få info 
først, så fylkeskontakter. Sigrun Rytter er oppnevnt til styrets representant i 
krysningsgruppa. 

SAK 15 
2015/2016 

 Arbeidsgruppe Giardia 

 Gruppen består av: Gerd Langenes, Rita Daverdin, Lille Wagtskold og Alejandra 
Garcia. 
Gerd Langenes leder gruppa. Styret utarbeider et mandat. 

SAK 16 
2015/2016 

Flyer fra Greter, gjennomgang i forhold til om vi ønsker å bruke denne. 

 Vi takker for tilbudet, men Norsk Lundehund klubb takker nei til samarbeid om dette. 
Norsk Lundehund klubb har en egen flyer de vil pusse litt på og bruke i forskjellige 
sammenhenger. 

SAK 17 
2015/2016 

Infobrosjyre fra Greter, gjennomgang i forhold til om vi ønsker å bruke denne. 

 Vi takker for tilbudet, men Norsk Lundehund klubb takker nei til samarbeid om dette. 
Norsk Lundehund klubb har en egen flyer de vil pusse litt på og bruke i forskjellige 
sammenhenger. 

SAK 18 
2015/2016 

Poengberegning for årets utstillingshund 

 Vi utsetter saken til neste styremøte for nen nærmere gjennomgang av poeng 
beregning. 

SAK 19 
2015/2016 

Årsmøtesak fra Greter: endring av rasestandard for Norsk Lundehund 

 Innsendte saker forberedes av styret.  
SAK 20 
2015/2016 

Utvidelse av redaksjonskomiteen for Lundehundnytt 

 Styret vedtar at Dagrun Mælen går inn i redaksjons komiteen til Lundehundnytt. 
SAK 21 
2015/2016 

Eventuelt 
Årets Aktivitetshund. Gruppa har noen små justeringer.  
«Min hjertesak» Elin informerer 
Forespørsel om støtte til nordisk møte. 

 Årets Aktivitetshund utsettes til neste styremøte. 
Royal Canin har en konkurranse de kaller « Min hjertesak». Elin nominerer klubben 
sitt helsearbeid til konkuransen. 
Klubben kan dessverre ikke gi støtte til nordisk møte i år.   

 



 

 

 

 


