REFERAT FRA STYREMØTE

Dato:

21.5.2019

Tilstede: Merete, Astrid, Solveig, Gunn, Elisabeth og Karen Elise
Forfall:

Gjennomgang av referatet fra 9,4.2019
Sak 55.1.18 Klubblovene
Status: Svar fra NKK Datert Oslo, 24. april 2019
Til Norsk Lundehund Klubb
Ny Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber og
forbund. NKKs representantskapsmøte 2017 vedtok ny obligatorisk
lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber og forbund. I henhold
til vedtatte lover skal NKKs klubber og forbund ha lover som samsvarer
med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for
klubber og forbund. Som følge av at Representantskapsmøtet 2017
vedtok ny lovmal, må alle klubber og forbund tilpasse sine lover til den
nye obligatoriske lovmalen og implementere den i helhet til sine lover.
Vi har gått gjennom klubbens lover, og har følgende kommentarer før
godkjenning:
Lovene til klubben godkjennes uten kommentarer pr. 11.04.2019
Med vennlig hilsen Norsk Kennel Klub Haakon Rognsaa Arnesen,
Jurist
Lovene er godkjent den 11.04.2019 og blir offentliggjort i Lundehundnytt nr 2.2019 og lagt ut på hjemmesida.

Sak 15.19 Fòr leverandør til Spesialen 2019
Status: Royal Canin stiller opp også i år og er vår fórsponsor.
Levering avtalt med Mosjøen dyrebutikk.
Sak 17.2.19 Søknad til NKK angående Momskompensasjon for
2018
Søknadsfrist 1.6.2019
Status: Søknad sendt inn 19. Mai v/ kasserer Solveig Steinnes

Sak 29.8 Epost fra NKK
Vedrørende dommerforslag til Norsk Kennel Klubs utstillinger
Vi har ikke fått inn noen forslag fra kontaktpersoner/ tillitsvalgte.
Christen Lang er den som har gitt styret noen navn, som anbefalinger
på dommer for å dømme Norsk Lundehund på NKK- utstillinger.
Status: oversikt over dommere, som er sendt inn til NKK, som forslag
fra oss er:
Anne Live Buvik
Ralf Campbell
Frank Christiansen
Irene Donne
Arne Foss
Kari Granås Hansen
Anne Indergaard
Aase Jacobsen
Christen Lang
Elin Nordmanseth
Christian Vole

Sak 33 Felles medlemsmøte i forbindelse med at RAS skal
revideres i 2020.
Har fått pristilbud fra Birkebeineren i Lillehammer. Det ligger gunstig til
ca 1,5km opp fra jernbanestasjonen. Mulig å stå med bobil på
parkeringsplass like ved, og like inntil friområder. De sa at de hadde
hatt flere hundeklubber der tidligere også.
Har også fått tilbud fra Hunderfossen.
Status: Gunn jobber videre med saken og ser på hva som vil være det
beste ut fra våre ønsker og behov.
Sak 36 Forespørsel om bruk av databasen for hunderasen
Tenterfieldterrier
Marc Daverdin har fått forespørsel fra ei svensk dame om det lar seg
gjøre å bruke vår database til denne rasen, ca 40 stk i utgangspunktet.
Status: Marc ikke har kapasitet til å lage en ny plattform og saken er
dermed avsluttet.

Sak 38

Innkommen post

38.1 Epost fra Helge Tollefsen
Klipparkivet er ferdig skannet. Roar overleverer arkivet og minnepenn
med alle klipp til Nordlandsmuseet i juli. Samtidig sender jeg leder en
kopi av samme minnepenn.
Styret er meget takknemlig for jobben som er gjort både fra Helge og
Roar/ Anne-Lise. Merete har sendt takk og tilbakemelding til Helge
Tollefsen, for godt utført arbeid.
38.2 Epost fra ASU angående kartlegging av HD status
ASU ber om at følgende sak tas opp på kommende styremøte. Som
dere ser, tenker vi at kartleggingen kan finne sted vinteren 2019-2020.
Resultatene vil da også kunne innlemmes i til revisjonen av RAS.
Vi hjelper gjerne med å forfatte en kort «søknad» til NKK dersom styret
ønsker det.
Vi ser for oss å lyse ut prosjektet i LH Nytt nr 3.
Får eget saksnummer. Nr 39
38.3 Epost fra Kari Margrethe Haugland.
Hva gjør styret i NLK nå? Sitter dere bare på gjerdet og applauderer at
SKK har innlemmet krysning av Norsk Lundehund og Islandsk
fårehund i SKK?
Svar fra ASU: Her har SKK gjort en feil. Disse hundene skal ha tillegg
X2, X3 osv i sitt registreringsnummer. Dette vil vi ta opp med dem
umiddelbart! Disse hundene vil, på samme måte som i Norge ligge
som lundehunder, men med tillegg i sitt registreringsnummer. I tillegg,
har de uansett et suffix i navnet sitt som angir hvilken inkrysningslinje
og generasjon de tilhører, eks B3, I2 osv, så de er lett gjenkjennelige
uansett.
Saken følges tett opp av ASU, NKK ved Nina Hansen (veterinær i
Helseavdelingen) mot SKK registreringsavdelingen. Cecilia Obitz i den
svenske lundehund klubben er også involvert i saken.
38.4 Epost fra Dyrebeskyttelsen via hjemmesiden.
ved Eva Hustoft, Rådgiver naturforvaltning/ Dyrepleier
I denne utgaven av vårt barneblad Dyrenes Verden, skriver jeg
blant annet om lundehunden. I den forbindelse har det vært
vanskelig å finne bilder jeg kan bruke, som er merket for gjenbruk.
Har dere et fint bilde jeg kan få bruke? Fotograf blir selvfølgelig
akkreditert med navn.

Det er sendt inn noen bilder fra leder og noen i gruppa for
hjemmesida.

38.5 Epost fra kommunikasjonsavdelingen i NKK angående
innspill til NKKs årsrapport.
ASU har skrevet om de gamle sædlagrene, som klubben fikk
benytte seg av til et vellykket kull, samt de oppdretterseminarene
klubben har hatt. Det er også sendt inn noen bilder, som kan
benyttes i Nkk’s årsrapport. I fjord fikk vi en hel side om
hundetellingen.
Sak 39

Kartlegging av HD-status hos lundehund
Lundehunder plages heldigvis ikke med hofteproblemer og vi har ikke
noen praksis for HD-røntge de. Årsaken til dette er at vi ikke ønsker å
innføre seleksjonskrav uten rot i kliniske helseproblemer i rasen, da det
vil medføre reduksjon i den vesle genetiske variasjonen rasen har i
dag. Dette er en linje det er viktig å opprettholde fremover!
Et viktig fokus i forbindelse med klubbens krysningsprosjekt har hele
tiden vært å unngå å innføre nye helseproblemer i rasen. Dette
hensynet må hele tiden balanseres opp mot hva som er praktisk mulig
å oppnå. I dogweb er det i dag registrert HD status for 5 lundehunder,
alle med A eller B-hofter. Dette er ikke tilstrekkelig for å si noe om HD
status for rasen.
Etter samtale med representanter for NKK, ønsker vi å få HD – røntget
ca 30 lundehunder. For å få et best mulig statistisk bilde, bør man
velge en gruppe hunder uavhengig av kjønn og andre kjente forhold.
En måte vil være å velge 2 årsklasser av hunder som hverken særlig
unge, eller gamle.
ASU ønsker derfor å invitere eiere av lundehunder født i 2014 og 2015
til å bidra til en kartlegging av HD hos lundehund. Dersom vi får så
mange at vi kan velge, vil vi prioritere hunder på ca 4 år.
Konsekvenser
Dersom en lundehund får konstatert en C-hofte, vil denne måtte pares
med en hund med A eller B-hofter. Hunder med D eller E-hofter vil ikke
kunne brukes i avl. Dette er det liten risiko for å finne, da D og E-hofter
stort sett gir kliniske plager, som vi ikke har.
Finansiering
Kostnadene for å HD-røntge en hund varierer hos de ulike veterinærer,
men vi anslår ca 2000 NOK pr hund, totalt 60.000 NOK. ASU har fått

signaler fra NKK om at vi vil kunne få fritak for avlesningsavgift for om
lag 30 hunder. Dette kan håndteres på samme måte som HD-røntging
av prosjekthundene.
ASU vil også jobbe for å finne noen veterinærer som kan tenke seg å
gi en rabatt. Allikevel må vi påregne at det vil bli ganske dyrt for den
enkelte hundeeier. Siden dette ikke er noe krav i rasen, ønsker ASU å
kunne gi den enkelte inntil hundeeier 1000 NOK i støtte for dette.
ASU ber om at NLK søker NKK om at hundeeierne slipper å betale
avlesningsavgift for inntil 30 hunder i dette prosjektet.
ASU søker styret om 15.000 NOK i en ekstrabevilgning til dette. De
resterende 15.000 NOK vil ASU ta over sitt eget budsjett over 2 år
(vinter 2019-2020).
Status:
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 Lundehundnytt. 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 18. Juni.

Sak 40

Brosjyre for Værøytreffet 2020
Den er helt ny og vil bli delt ut på Lundehunddagene i Mosjøen. Her
har vi samlet overnattingsplassene, samt et lite kart slik at folk kan få et
overblikk over øya.
Den blir også lagt ut på Hjemmesiden etter hvert og man kan få den
tilsendt på epost når man tar kontakt med komiteen for Værøytreffet på
epost varoy@lundehund.no
Vi takker Jon Wagtskjold for hjelpen med layout.

Sak 41

Eventuelt
41.1 Jon Wagtskjold tar i egenskap av medlemstjenestefunksjon ut
medlemslistene pr.31. Mai for å kontrollere gyldig medlemskap for å
stemme på årsmøtet etter følgende:
Det er 6 uker før årsmøtet.
§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år
årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 6 uker har møterett og
stemmerett på årsmøtet.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle
medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.
Listen sendes til leder.
41.2 Styret foreslår Karen Elise som referent på Årsmøte i Mosjøen. Vi
har fått laget en slags Årsmøteprotokoll MAL, slik at det skal være
lettere for fremtidige årsmøter, å være referent.
41.3 Det er opprettet en ny e-postadresse for påmelding og
informasjon for de som styrer med mentalest. Gruppen består av
Solveig Steinnes, Gunn Tove Ormset og Sigrunn Rytter.
Epostadressen er: mentaltest@lundehund.no

41.4 Kasserer Solveig Steinnes har også fått en ny e-postadresse, for
de som trenger å sende inn utleggsbilag.
Epostadressen er: kasserer@lundehund.no

Neste styremøte: 18.06.19
Referent: Karen Elise Dahlmo

