
 

 Gjennomgang av referatet fra 28.04 
Referatet ble gjennomgått og godkjent med kommentarer. 
 
Sak 26. Nye fylkeskontakter. 
  
Kristin Duvold har sagt seg villig til å være fylkeskontakt for ”Vest-
Viken”. Hun bor i Heggedal i Asker.  
 
Styret ønsker Kristin velkommen som fylkeskontakt og lykke til med 
vervet! 
 
Det ble også avholdt ekstraordinært styremøte, 07.05.20 med kun en 
sak, angående gjennomføring/ avlysing av Lundehunddagene på 
Værøy. Referat fra dette møtet er lagt ut på klubbens hjemmeside. 
 
 

Sak 45 Innkommen post 
45.1 
Epost fra NKK, mottatt 15.mai: 
 
Til NKKs klubber, forbund og regioner. 
Det vises til Hovedstyrets vedtak i sak 100/2019 hvor NKKs ordinære 
representantskapsmøte 2020 ble vedtatt berammet til 28. og 29. 
november 2020. 
I henhold til NKKs lover - § 3-3 – sendes herved innkalling til 
representantskapsmøtet 2020.   
  
Årets representantskapsmøte (det 59.ordinære) vil bli avholdt lørdag 
28.november og søndag 29. november på Quality airport hotel 
Gardermoen. 
  
Hovedstyret tar forbehold om hvorvidt Representantskapsmøtet 
vil være mulig å la seg gjennomføre innenfor myndighetenes 
retningslinjer for smittevern. Hovedstyret vil i møte med RS 
ordfører, Kontrollkomiteen og Lovkomiteen i medio juni ta endelig 
avgjørelse på dette. 
  
Nærmere informasjon om selve møtet, påmelding og valg kommer i 
egen mail når endelig avgjørelse foreligger. 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 26.mai 2020 19-21 

Tilstede:  
 

Merete, Elisabeth, Tor-Arne, Solveig, Morten og Karen Elise 

Forfall: Gunn 



 
Styret tar informasjon til etterretning. 
Vi melder på Elisabeth på TIL RS. Morten kan stå som vara. Klubben 
melder på og betaler for utgiftene.  
  
45.2 
Epost fra DUK, mottatt 15.mai 

Børge Espeland er av DUK gitt status som allround-kandidat. Det betyr 
at han automatisk innvilges elevstatus på alle raser. Vi ber klubbene 
støtte og hjelpe kandidaten etter beste evne med rasekompendier, 
informasjon om spesialdommere han bør gå for og annen relevant 
informasjon. Takk for samarbeidet! 

Christen Lang vil sende klubbens rasekompendie til han, dersom han 
ikke har fått dette før. 

Styret ønsker Børge Espeland velkommen og lykke til. 

45.3 

Epost fra Stein, mottatt 16.mai 

Hei Merete 

Sveits har nå innført genetisk IL-test av Lundehunder som skal brukes i 
avl og enkelte land i EU planlegger det samme. Etter det jeg har 
forstått går det om at Lundehunder som skal brukes i avl ikke har de 
genene Prof. Distl har funnet. Da enkelte NLK-medlemmer har god 
kontakt med ham, burde det ikke være vanskelig å finne ut. En test 
som jeg fikk organisert viste at av 40 blodprøver hadde alle disse 
genene. En eller annen gang vil en genetisk test bli innført i hele EU og 
i de landene som er assosiert. Da vel alle Lundehundene inkludert 
Blandingshundene har disse genene er det å regne med at 
Lundehunavl blir stoppet. En annen viktig ting er at Distl og andre 
prøver få Lundehunden inn i «gruppen» syke raser for dermed å kunne 
få innført avlsbegrensninger. Jeg har i over 10 år investert så mye tid 
(og penger) for å forhindre dette, men nå har jeg ikke lyst lenger. Da ja 
NLK nå sikkert har en super kontakt med NKK burde dere få de til å 
hindre at Lundehundavl i EU får begrensninger hhv. blir stoppet. Hvis 
NKK ikke vil gjøre noe i øyeblikket, hjelper muligens en liten 
pengeinnsprøytning. 

Mange hilsner 

Stein 



Styret har gitt tilbakemelding til Stein Greter om at saken videresendes 
til ASU. De jobber med et brev til NKK angående andre lands syn på 
gentesting og avl på Norsk Lundehund.   

 

Legger også ved en link fra Diddi Svartsjø, Åland, som kan være 
interessant å lese. 

https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-016-

2844-6 

 

  

Sak 46 Magnor glassbestilling til vinnerne i 2019. Årets utstilling og 
aktivitetshund. 
 
Leder, Merete har sendt bestilling til Magnor over alle vinnerne. 
Merete får tilsendt de premiene, som skal deles ut til neste år på 
Bømlo 2021. 
 
De andre, som ønsket glassene i år, får premiene direktesendt i 
posten, fra Magnor.   
 

  

Sak 47 Fagseminar og Oppdretterseminar i 2020 
 
Tilbakemelding fra ASU: 

Fagseminar om RAS 

ASU ønsker ikke å arrangere et RAS-seminar i 2020 pga 

coronasituasjonen. Avhengig av utviklingen vil vi se på høsten om det 

kan være aktuelt å ha det på våren 2021. 

Det er flere grunner til dette. 

• NKK vil ikke gjennomføre noen revisjoner av RAS i 2020. De 
kommer heller ikke til å publisere retningslinjer for revisjonene 
av RAS i år. Dette haster mao ikke. 

• Det meste av arrangementet vil foregå innendørs begge 
dagene, i en felles møtesal. Dette er krevende smittemessig. 

• Selv om nødvendig smittevernstiltak kan ivaretas under 
foredrag, gruppearbeid og måltider, vil det være utfordrende å 
finne rammer som gir oss gode forhold til sosialisering utenom 
møtene. Dette er en svært viktig del av et slikt seminar. 

• For å sikre godt faglig innhold og støtte fra faglige instanser, har 
vi invitert foredragsholdere fra NKK (Kim Bellamy og Nina 
Hansen) og NMBU (Ellen Skancke). De skal snakke om hva 
RAS er og hvorfor RAS er viktig, hvorfor genetisk variasjon er 
viktig, erfaringer fra andre krysningsprosjekter og mage-
/tarmproblemer hos lundehund. Nå er forholdene hos NKK så 

https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-016-2844-6
https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-016-2844-6


kaotisk at det er lite sannsynlig at Kim og Nina kan delta da Kim 
jobber svært redusert for NKK og Nina er permittert. Ellen er 
veldig opptatt i høst med flytting av veterinærhøgskolen til Ås. 
Det er helt avgjørende at vi har med oss disse på seminaret. 
Helst ville vi også hatt med oss noen fra Mattilsynet og en 
forsker fra Finland (som ikke kunne delta i mai pga corona).  

• De fleste i ASU (fire av fem) og mange lundehundeiere er i 
risikogruppen og bør dermed ikke delta på større 
gruppearrangement i overskuelig fremtid selv om det åpnes opp 
for det generelt sett. Dette gjør det vanskelig for oss å avholde 
seminaret på en god måte fra ASUs side. 

•  
ASU ønsker at vi ikke reduserer det faglige nivået på seminaret, men 

at vi venter til vi kan holde det på en god måte. Det er også viktig at så 

mange som mulig kan delta på dette fagseminaret, både for å nå ut til 

mange med informasjon og for å få gode diskusjoner. 

ASU kan forberede mer av teksten til RAS i løpet av høsten slik at vi 

har et godt grunnlag før møtet og at prosessen i etterkant går raskere. 

Oppdrettersamlinger i 2020 
Vi utsetter oppdrettersamlinger til 2021 av samme smittevernsårsaker 

som for RAS-seminaret. 

ASU vil utrede muligheten for å ha noen små webinarer for 

medlemmene knyttet til avl og oppdrett av lundehund høst/vinter 2020-

2021. 

Styret stiller seg bak ASU-s tilbakemelding og går inn for å arrangere 
seminarene i 2021.  
 
Utgiftene for Fagseminaret kr 50 000,- blir overført til forslag budsjett 
2021. 
 

  

Sak 48 Underskrevet regnskap og søknad momskompensasjon 
 
Kasserer, Solveig har sendt inn regnskap i underskrevet stand og 
søknad om momskompensasjon til NKK, innen fristen som mer 
1.6.2020 
 

  

Sak 49 Mandatet for Fylkeskontaktene 
 
Forslag til endring er å slå sammen pkt. 1 og pkt. 3 slik at ordlyden blir 
som dette: 
«Fylkeskontaktene er underlagt styret, og fungerer som bindeledd 

mellom styret i klubben og medlemmene i de enkelte fylkene.» 



Merete legger inn endringene og reviderer retningslinjene. De nye 

retningslinjene sendes til fylkeskontaktene og legges ut på klubbens 

hjemmeside.  

 

  

Sak 50 Eventuelt 
Det var ingen eventuelt saker denne gang. 

  

 

Neste styremøte: 16 juni 2020, kl. 1900-2100 
Referent: Karen Elise Dahlmo 


