
Referat styremøte 19.02.2015   

STYRET FOR NORSK LUNDEHUNDKLUBB 

SAKSLISTE STYREMØTE 19.02.2015 

Sted  SKYPE 
Tilstede 
 
 

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

SAK 53 
2014/2015 

Godkjenning av referat fra 03.02.2015 

 Godkjent uten anmerkning 
SAK 54 
2014/2015 

Arbeidsgruppe: Bruksegenskaper og adferd, Elin og Sigrun innleder. Godkjenning av 
mandat. 

  

Det settes ned ei arbeidsgruppe som skal se på mentalitet, bruksegenskaper 

og atferd hos Norsk Lundehund og prosjekthundene. Arbeidsgruppa skal bestå av: 

Sigrunn Rytter og Elin D. W. Johannessen (styret), Christen Lang (avlsrådet) .  Leder 

for arbeidsgruppa vil være styrerepresentantene, som rapporterer jevnlig inn til styret. 

Gruppens mandat er å finne frem til og/eller utvikle metoder som kan beskrive 

rasetypisk atferd og gi en vurdering av mentalitet og bruksegenskaper hos Norsk 

Lundehund og prosjekthundene. Dette skal være et standardisert verktøy som søker 

å finne objektive mål for typisk atferd hos lundehund i alle alderstrinn. RAS skal ligge 

til grunn for arbeidet, med mål om å "opprettholde rasens opprinnelige mentalitet og 

bruksegenskaper" og "ivareta rasens opprinnelige atferd og instinkt". Arbeidsgruppa 

skal være bevisst at mentaltester o.l. som brukes ovenfor andre raser, herunder 

brukshunder, ikke nødvendigvis er like egnet for Norsk Lundehund. Et samarbeid 

med NKK og andre med kompetanse på området er påkrevd. Et tett samarbeid med 

krysningsprosjektet vil også være nødvendig.   

Det tilknyttes i tillegg minimum to ressurspersoner til ardeidsgruppa fra 
Lundehundmiljøet 
 
Styret vedtar mandatet. 
 

SAK 55 
2014/2015 

Arbeidsgruppe: Lundehund utstilling på museum, Turid og Elin innleder. 
Godkjenning av mandat. 

 Det blir satt ned ei arbeidsgruppe. Mandatet er ikke utformet. Turid tar kontakt med 
Kjersti Stavhaug, Tideligere leder av Nordkapp museet. 

SAK 56 
2014/2015 

Info-strategi: dokumentet er endret etter diskusjonen på siste styremøte.  Hvis det ser 
bra ut nå, så gjør vi vedtak. 

 Styret gjennomgikk siste versjon av info strategi. Informasjonstrategien for Norsk 
Lundehundklubb er vedtatt av styret. 

SAK 57 
2014/2015 

Stand EDS: prisene for standleie under Europavinnerutstillingen er de samme som 
under Dogs4All. Da er totalkostanden ca 3000,- kr. To av de som har jobbet med 
standen ønsker avløsning: Geir Morten Jansberg og Gro Viken.  Turid Helfjord har 
sagt at hun gjerne vil ta et tak for å få til en stand, men vi trenger flere som vil jobbe 
med standen.  Skal vi satse og bestille plass?  Hvordan rekrutterer vi personer til å 



bemanne standen? 

 Styret øker posten i budsjettet for promotering til kr.10.000,00 og bestiller stand på 
EDS. 

SAK 58 
2014/2015 

Instruks for fylkeskontakter: ny versjon. 

 Styret vedtar de nye instruksene for fylkeskontaktene i Norsk Lundehundklubb 
SAK 59 
2014/2015 

Rita orienterer 

 Valpeformidler får kr 2500 i kompensasjon for det gode arbeidet hun gjør. 
Reisestøtte til IL seminar: kr. 1000,- for lang reise, kr. 500,- for kortere reise. 
Kristin Aukrust fra NKK kommer på IL- seminaret lørdag 
Det jobbes videre med internationalt dommerseminar i forbindelse med EDS 
Det arrangeres medlemsmøte i forbindelse med spesial utstillingen på Ål. 

SAK 60 
2014/2015 

Sigrun orienterer som kasserer og leder av utstillingskomiteen 

 
 

Utsettes til neste styremøte 

SAK 60 
2014/2015 

Eventuelt 

 Ny forside på Lundehundnytt er godkjent av styret. 
Hver og en sender inn kommentarer de måtte ha om den ny hjemmesida, til Ragna 
Fossen 
Nytt styremøte 19.03.15 kl 19.30 

  
  
 Referent: Tove E. Strandmoe 
 

 

 

 

 


