
 

 Gjennomgang av referatet fra 21.5.2019 
 
Sak 39 Kartlegging av HD-status hos lundehund 

Fra referatet 21.5: 
Søknaden kommer egentlig for seint, til at den kan få penger på 2019 
budsjettet. Da må man eventuelt ta av kapitalen eller omdisponere 
noen av midlene. 
Budsjettforslaget for 2020 er også ferdig og sendt inn til Lundehund-
nytt. ASU må ta dette opp på årsmøte under budsjettforslag for 2020. 
 

Styret ønsker å innhente mer informasjon og vil diskutere dette 
videre med ASU på neste styremøte 19. Juni.  
 

Referat fra Skype møte med ASU, v/ Hanna Gautun 19.6.19:   
 

Bakgrunn for søknaden:                                                       

Lundehunder har ikke hofteproblemer, men forekomsten av HD er 

ukjent i rasen. En hund med C-hofter har ikke kliniske problemer. 

Rutinemessig kartlegging av HD hos lundehund med tanke på avl er 

ikke ønskelig da lundehunden ikke har kliniske symptomer på HD.  

I krysningsprosjektet er det et sterkt fokus på ikke å importere nye 

helseproblemer i rasen. Alle prosjekthunder sjekkes for HD og det er 

gjort en del funn av C-hofter, uten at disse hundene har plager. For å 

vurdere mulig benyttelse av enkelte av disse hundene er det 

nødvendig med mer kunnskap om HD hos lundehund generelt. 

Gjennomføring:                                                                 

Det er ønskelig å HD-røntge inntil 30 lundehunder uavhengig av kjønn 

fra to årskull (2013 og 2014), i alder 5-6 år. Prosjektet er planlagt 

gjennomført og ferdigstilt i løpet av 2019-2020. Resultatet legges fram 

på planlagt medlemsmøte med tema RAS forbindelse med revisjon av 

RAS i 2020. 

Det er viktig å bruke veterinærer med solid erfaring med HD-røntgen til 

å utføre undersøkelsene.  

 
 
Referat fra Styremøte  
 

Dato: 19.6.2019 

Tilstede:  
 

Merete, Elisabeth, Gunn og Karen Elise. Hanna Gautun , ASU med på 
en del av møtet.  

Forfall: Astrid og Solveig har meldt forfall.  



Lundehundeiere som er interessert i å få kartlagt sin hund, skal ta 

kontakt med ASU.  

Informasjon om prosjektet til medlemmene: 

-       Medlemsmøte i Mosjøen 

-       Lundehund-nytt 

-       Klubbens hjemmeside 

Økonomi:                                                                                         

Styret støtter hundeeiere som vil være med på prosjektet med kr. 

1000,-.      

Klubben har mottatt en del støtte som er øremerket helse og kan bruke 

av de midlene.  

ASU vil ta kr. 15 000,- fra eget budsjett.  

Klubben søker NKK om støtte til utgifter til avlesningsavgift som er ca 

kr. 265,- pr. avlesning.  

Vedtak: Styret går inn for å støtte prosjektet.  

 

Sak 42 Innkommen post 

42.1 Epost fra NKK.   

Til NKKs klubber, forbund og regioner.  

Vedlagt i denne mailen følger en oversikt over de som sier seg villig til 
å ta gjenvalg ved RS 2019. 

MVH 

På vegne av Valgkomiteen 

 

Styret tar informasjonen til etterretning. Har ingen konkrete 
forslag. 

42.2 Epost fra Anette Vabø-Andersen 

Hei hei. Bare en tanke.  

Fristen til spesialen går ut den 17 juni.  

Vet at trygden i mai kom veldig tidlig pga 17. mai og at det derfor er 
mange trygdede som har lite å rutte akkurat nå før neste trygd. Den 



kommer vel innen den 20. juni, så kanskje det hadde vært lurt å utsette 
fristen med de 3 dagene så alle får være med. 

Svaret: 

Merete har svart på eposten.  

Tanken er god. Det er mye jobb med å kategorisere alle sammen som 
skal sjekkes og dobbeltsjekkes. På grunn av at katalogen må gjøres 
ferdig, kan vi ikke utsette påmeldingsfristen i år. Men vi skal ha det i 
bakhode for fremtidige påmeldinger. 

Vi nå har gjennomgått katalogen grundig og har laget en «Mal» for 
fremtidige utstillinger. Dermed trenger vi ikke like lang tid som i år på å 
ferdiggjøre den. 

 

  

Sak 43 Justering av statuetter til Marmels minnepremie. 

Leder har sendt epost til Stein Greter: 

Etter ønske, så vil jeg å få ta bort Very Good hundene i statuttene dine. 
Det er rett og slett for at Ringsekretæren skal få en lettere oversikt. 
Personen har nok å følge med på. Og for at på ei Spesialutstilling bør 
det være nok Excellent hunder til å konkurrere om disse 
vandrepremiene. 

Svaret: 

Hei Merete, 
det er helt i orden. 
Mange hilsner 
Stein 

 

  

Sak 44 Eventuelt   
 
Styret sender en blomst til Margit Lines Våtvik i anledning 90-
årsdagen. Og vi tar kontakt med henne for å høre om hun vil 
komme på festmiddagen. 
 
 

  

 

Neste styremøte: Dette var siste for dette styret. 
Referent: Karen Elise Dahlmo 


