
 

 Gjennomgang av referatet fra fysisk styremøte i Trondheim 25.- 
27.08.17.  
 
Referatet godkjent.  
 
Sak 32. Nye medlemmer med ansvar for Årets utstillingshund og 
Årets hund.  
 
Astrid Driva Rødsand er den ene og Ida Skarkerud blir den andre, som 
har sagt seg villig til å overta ansvaret. 
 
Disse to blir aspiranter ved årets telling sammen med Elin D.W 
Johannessen og Irene Stølan, slik at overleveringen og opplæringen 
får en glidende overgang. 
 
Sak 33 Lundehund boka. 
Fikk dette svaret fra forlaget Vigmostad & Bjørke: 
Hei Merete,  
Takk for at du tar kontakt! Veldig flott at boken selger og er aktuell. 
  
Dere kan gjerne kjøpe lageret vårt, eller deler av det. Vi har 561 bøker 
på lager. 
Ønsker dere hele beholdningen?  
Hvilken pris tilbyr dere for boken? 
  
Beste hilsen 
Elizabeth Sellevold 
 
Leder har svart på henvendelsen og bedt om et pristilbud på lageret av 
bøker. Så får vi ta stilling til hvor mye vi har råd til å kjøpe inn av 
lageret.  
Vi har nå bare under 100 bøker igjen på vårt lager. Vi regner med at 
det ikke kan bli noe revidert bok så lenge det er et så pass stort 
opplag.  
 
Leder har også vært i kontakt med redaktør av Lundehund boka, 
Ingvild Espelien om en fremtidig revidering. 
Leder skal ta ny kontakt med forlaget og styret jobber videre med 
saken.  

 
 
REFERAT TIL STYREMØTE  
 

Dato: 13.09.17 

Tilstede:  
 

Merete Evenseth, Astrid Driva Rødsand, Svein Birger Syversen, Karen 
Elise Dahlmo 

Forfall: Irene Stølan, Even Tveråmo og Elisabeth Røsholt 



 
Sak 38 Infostrategien 
 
Er en stor sak. Medlemmene i Styret skal jobbe videre med saken for å 
få den enklere og mer brukervennlig. Sender tilbakemeldinger til 
hverandre på e-post. 
 
Sak 39 1. Produkter til Lundebua fra Magnor 
 
Svein har satt i gang prosessen med en grafiker. Styret vil få utkast på 
e-post.  
 
Sak 39.3 Forslag på navn på den årlige helgen. 
Disse forslagene er kommet inn: 
 
Lundeglamdagene, Lundetinget, Lundealltinget, Lundegilde, 
Lundespretten, Lundekomærs, LundehundSpesialen, 
Lundehundspesialen, Lundehunddagene, Lundehund festivalen, The 
lundehund festival, Lundis-kommer-dagen, Storlunden, Lundeplassen, 
Lundeteigen, Lundehundkongressen, Lundehundens Valhall, 
Miklagard, Lundehelga, Lundedagane, Med <3 for lundehund, 
Lundenasjon, Lunde <3 er, Ingenlunde noenlunde, Skattkammeret, 
Skattkisten, Alltinget, Hoinndagan, Lundehundens Nasjonaldag, 
Lundehund-dagan, Lundelys, Annolunde, Lundeveiv, 
Lundehundbanketten, Lundehundfestivalen, Lundehundorden, 
Lundehundens årssammenkomst og til sist Lundehundgallaen 
 
Styret som var med på møtet plukket ut to av forslagene. Merete tok en 
runde med resten av styremedlemmene og varaene på chatt, etter 
møte. Og vi stemte da for Lundehunddagene. Og lyslykten gikk til 
Alejandra Garcia, da dette var hennes forslag. Vi gratulere vinneren og 
takker for engasjementet. 
 
Sak 39.5 Oppdatering av infofolderen på nett. 
 
Karen Elise har kontaktet avlsrådet v/ Hanna G. De skal se på saken, 
med spesielt vekt på teksten. Styret vil få tilbakemelding og i 
samarbeid finne fram til ny utforming. 
 
Sak 39.6 Datoer inn i kalenderen. 
 
Merete og Karen Elise lager en liste til Ragna etter samkjøring, hva 
som kan være greie huskedatoer for alle å få med i kalenderen.  
Frist for årsrapporter til årsmelding fra tillitsmannsapparatet: 15. Januar 
Saker inn til årsmøte: 31. mars 
Frist for påmelding Årets utstillingshund og Årets aktivitetshund: 31. 
Januar 
Frister Lundehundnytt: 1. Februar, 1. Mai, 1. September, 1. November  
Frist bilder til kalenderen 1. Oktober  
Lundehunddagene 2018 3. – 5. August Årø camping.  



 
Sak 39.7 Fremtidig museum på Værøy? 
 
Merete har kontaktet kulturkonsulent på Værøy, har ikke fått svar. 
Dermed jobber vi videre med den gml saken fra 2013, som kan leses 
under sak 7/2017.  
Nå har vi endelig fått kontakt med Nordlandsmuseet i Bodø, som 
kunne tenke seg å samarbeide med oss. Samt at de kunne se for seg 
en vandreutstilling blant flere museumer og biblioteker. 
 
Vi har håp om at det kan være en vandreutstilling på Værøy i 2020. 
 
Karen Elise er styrets representant i en ny arbeidsgruppe. Tar kontakt 
med Rita Daverdin og Turid Helfjord for å jobbe videre med saken. 
Styret informeres fortløpende. 
 
Sak 39.8 Campingplass på Værøy? 
 
Merete jobber videre med saken. Har kontakt med bl.a Pål Arnesen på 
Værøy brygge, samt fått tlf tilbakemeldinger fra kommunen at de er 
begynt å snakke om dette. 
Styret informeres fortløpende.  
 
Sak 39.9 Revisjon av RAS. 
 
Har fått følgende anbefaling fra Avlsrådet:  
 
Til styret, 
  
Avlsrådet foreslår at vi ikke reviderer RAS i 2018, men venter på NKKs 
opplegg og gjør revisjonen i tråd med deres retningslinjer i 2019. 
For øvrig synes vi at vi skal holde fokus på å lansere hundetellingen 
som planlagt og bruke høsten 2018 på å få all statistikk til RAS ferdig. 
 
Styret følger avlsrådets anbefaling. 
 

Sak 40 Innkommen post/diverse info 
  
Etter at alle kjente kostnader for Maxi og Tippi er betalt så står det 
igjen kr 26.145 av det innsamlede beløpet. 
Det er mulig at det tilkommer en avgift til NKK da eierbevisene ikke har 
blitt funnet. I så fall så oversendes denne regningen til klubben slik at 
den kan betales av denne summen. 
  
Som skrevet i innsamlingsaksjonen så doneres restbeløpet til NLK, 
med henstilling om dette beløpet øremerkes valpeformidler. 
  
Summen foreslås å brukes til å dekke kostnader som klubben evt. får 
ved omplassering av hunder, eller at klubben kan bidra med ett beløp 
dersom den må bistå ved omplasseringer. 



  
Hvilken konto vil dere ha pengene inn på?  
Summen som overføres er 36.136  
Av den summen skal klubben ha tilbake kr 9.991,- som den har lagt ut. 
(Se vedlagte oversikt)  
  

Med vennlig hilsen 

Morten Strandmoe 
 
Pengene er nå kommet inn på konto. Styret takker for initiativ til 
innsamlingsaksjon og innsatsen som er gjort for å få hundene til Norge.  
 

Søknad sendt fra Avlsrådet støtte til endoskopi og analyse av alfa1-
protease inhibitor i avføring. Den skal sendes til Agrias helsefond. 
Fristen er 1. sept. Med overskrift: Søknad om midler til utvikling av 
metode for kartlegging av disposisjon for IL hos hunder i Norsk 
Lundehund Klubbs krysningsprosjekt  

Avlsrådet har saken og jobber videre med den. 

 

  

Sak 41 Oppgradering av Hjemmesiden 
Referat fra medlemmene i Hjemmeside 
 
Forslag til styret: 
- Foreslår at hjemmesidene endres slik at nyheter legges på 
Facebook-gruppen "Norsk Lundehund Klubb" og kommer automatisk 
på hjemmesida (enveis). Da kan avlsråd/styre legge ut nyheter selv på 
Facebook og så kommer det automatisk inn på hjemmesidene. 
- Foreslår at styret har egen bruker slik at de har mulighet til å endre 
enkle ting selv, feks: 
  - Laster opp nytt styrereferat 
  - Endrer navn og kontaktinfo på styrer og utvalg 
- Foreslår at avlsrådet har egen bruker slik at de har mulighet til å 
endre enkle ting selv, feks: 
  - Endre foringsanbefaling 
  - Laster opp oppdatert gastroguide 
 
- De siste nyheter fra Facebook vil vises på høyre side av 
Hjemmesiden. Når det kommer nye Facebook-nyheter byttes de ut 
automatisk.  
 
Hvis vi velger å gå i denne retningen så må vi bruke litt tid på å gjøre 
det helt ferdig layoutmessig, og så bestille endringer på forsiden fra 
Mari i Ideodesign. Det blir noen timers arbeid, som må dekke både 
nettsideversjonen og mobilversjonen. Men det er i prinsippet bare 
layoutendringer, så det er begrenset hvor omfattende det kan være. 
 



Da har jeg fått estimatet fra Mari i Ideodesign, det er som følger: 
Tidsbruk ca:  
Brukergruppe – 1 time 
Endre design til ønsket skisse – 4 timer 
Mobilversjon – 4 timer 
FB-plugin – 2 timer 
 Dette er litt ca. Kanskje FB er klar på 1 time, kanskje det er noe 
trøbbel (siden den skal hente direkte info) så det tar 3 timer osv. Det er 
litt vanskelig å anslå. 
Timeprisen hennes er 600 kr, så 11 timer utgjør 6600 kr eks mva. 
Hilsen Ragna 
 
Styret har behandlet saken og vedtatt innkjøp. Summen er innenfor 
budsjettets rammer.  
 

  

Sak 42 Oppgradering av Databasen 
 
Den nye window 10 home edition la meg ikke bruke funksjoner til å 
teste databaseapplikasjon før jeg slipper det ut på server. Det gjør 
utviklingen vanskeligere da eventuelle programmeringsfeil i koder kan 
få server til å stoppe. 
 
Jeg må oppgradere min home edition med den professional edition. 
 
Oppgraderingen koster 1399kr. 
 
Tror du at klubben kan betale det? 
 
Hilsen Marc 
 
Styret har behandlet saken og vedtatt at klubben skal betale 
oppgraderingen. 
 

  

Sak 43 Vipps.no 
 
Vi har nå tilgang til en egen Vipps oversikt, som vi ikke har vist om. 
Leder og kasserer kan gå inn å sjekke hva beløpene gjelder, og dette 
forenkler regnskapet for vår kasserer, som har vært ganske fortvilet 
over vippsen og hvordan den skulle regnskapsføres. 
 
Vi må oppfordre alle som betaler med vipps til klubben om å skrive i 
notatfeltet hva innbetalingen gjelder for. For eksempel i Lundebua. 
 

  

Sak 44 Medlemsregistret vårt i NKK 
 



Epost fra Dagny Wangensteen i nkk om at en del Tilknyttninger, som vi 
benytter, Utgår. Gjelder spesielt for oss TID 44, Gratis kun i klubben 
uten GK og TID 64, Klubbmedlem utlandet uten GK 
 
Gjelder kun 11 utenlandske medlemmer, Jon Waktskjold informerer om 
endringen. Saken tas til etterretning. 
 

  

Sak 45 Tips om ny vare til Lundebua 
 
Gunn Blix Trøite og Gro Wenche Ormset kom over noen krus på et 
market i Sverige, som de tenkte kanskje kunne være av interesse for 
klubben og Lundebua.  Det var noen "magiske" krus som i 
utgangspunktet var sorte, men når man helte i varm veske kom det 
frem et bilde. Vi spurte gubben i teltet om man kunne bestille krus med 
egenprodusert bilde, og det det var fullt mulig, men ikke bare ett eller 
to, det måtte jo være noen stk. De kosta 80 svenske kr, men vil jo tru 
de blir noe billigere når man bestiller mange. Hilsen Gunn. 
 
Styret takker for innspillet, men vil jobbe videre med flere alternativ.  
 

  

Sak 46 Eventuelt 
 
46.1 Oppfølging av budsjett og regnskap. 
 
Leder får rapport fra kasserer til neste styremøte. Neste års budsjett 
må få en egen post for Drift og IT. (domenefakturaer, database og 
hjemmeside). 
 
46.2  
 
Vi har fått en henvendelse angående sak 28 A 2017, om Stipend/ fond/ 
støtte til utdanning av spesialdommer for rasen. Saken ble 
gjennomgått i styret. 
 
  Leder svarer direkte til spørsmålsstiller. 
 

 

Neste styremøte:  24.11.17 
Referent: Karen Elise Dahlmo 

 

 


