
 

 Gjennomgang av referatet fra 19.2.19 

Sak 55.1.18 Klubblovene. 

Status: Vi har fått tilbakemelding fra Nkk om enda noen kosmetiske 
forandringer.  

Jon Wagtskjold har vært i kontakt med NKK og lovene er nå oppdatert i 
samarbeid med NKKs jurist Haakon Arnesen. De oversendes til NKK HS 
for endelig godkjenning den 14. april 2019. Vi får tilbakemelding etter HS 
godkjenningen.  

Vi venter med publisering på hjemmesiden til endelig godkjenning 
foreligger fra Nkk HS. 

Sak 7.19 Gjennomgang av fylkeskontaktene og oppnevnte grupper. 
 
Status: Vi har fått tilbakemelding fra de aller fleste, og mange har også 
gitt fyldige referat fra aktivitetene i løpet av året. Vi takker for alle 
tilbakemeldinger. Og vi retter opp hjemmesiden og Lundehund-nytt med 
de nye rettingene som vi har fått, 
 
10.3.19 Finne ny person til å jobbe med poengene for «årets 
utstillingshund» 

Status:  Styret har kontaktet Ellen Utsi, og hun har sagt ja til å være med 
i denne arbeidsgruppa. Styret takker for det og ønsker lykke til. 

Styret takker Hilde Birgitte Berg Altø for jobben som hun har utført i 
gruppa 

Sak 15.19 Bytte fòr leverandør til Spesialen 2019 

Status: Styret jobber videre med dette. Har fått nei fra Hills og Fish4dogs 
pga lite budsjett i 2019. 

 

 
 
REFERAT FRA FYSISK STYREMØTE  
 

Dato: Fysisk styremøte 15-17 mars 2019 i Tromsø 

Tilstede:  
 

Merete, Astrid, Elisabeth, Gunn, Solveig, Ingvild (fra ASU) og Karen 
Elise 

Forfall: Svein  



Sak 16.1 Finne ny person for kontaktpersonvervet i Oslo/Akershus 

Status: Astrid har tatt kontakt med Pascale Renée Cyr i Oslo, som har 
takket ja. Dette er meget gledelig. Hjemmesiden og Lundehund-nytt blir 
oppdatert og leder sender ut retningslinjene og taushetserklæring. 

Styret takker Alejandra Garcia, som har stått som kontaktperson de siste 
to årene, selv om hun ikke har bodd i distriktet. 

 

Sak 17 Innkommen post 

17.1 Epost fra Krysningsgruppen: 

Til info: 

Søndag, 3. mars, ble lundehunden Vingheias Vendelin (alias Amie) 
NO39044/12 paret med norrbottenspetsen Skarnäbbens Theo 
SE22896/2017. Paringen fant sted hjemme hos Theo og foregikk 
naturlig. 

17.2 Epost fra NKK angående momskompensasjon 

Det er tid for å forberede søknad om momskompensasjon for 
regnskapsåret 2018. Søknadsfristen er 1. juni, og må overholdes. 
Søknader som kommer etter dette, vil ikke bli behandlet. Husk også at 
Klubb/region/forbund må være registrert i Frivillighetsregisteret for å 
kunne søke. 

Kasserer sender inn underskrevet regnskap og søknad. 

17.3 Epost fra Kari Margrethe Haugland 

Jeg vil informere dere om at jeg har forfattet et brev på vegne av flere i 
Norsk Lundehund klubb, som er sendt til Norsk Kennel Klubb. Grunnen 
til dette er at mange av oss er triste og leie for den utviklingen som er i 
ferd med å bli innen klubben vår. 

Svar: E-posten er mottatt. Det er greit å bli informert. Det hadde vært fint 
om styret hadde fått kopi av brevet.  

 

Sak 18 Møte med Avl og sunnhetsutvalget  

Ingvild Espelien deltok fra ASU på deler av styremøtet fra fredag til 
lørdag formiddag. 

Tanker videre om krysningsprosjektet.  

Informere mer om x-registeret ut i klubben  



HD- røkning. Det stilles spørsmål om det. Pr dags dato vet vi ikke ståa i 

rasen, da vi ikke undersøker dette. – C-brukes så langt ikke i avl,  

Viktig å formidle at ikke alle prosjektvalpene vil kunne brukes i avl.  

Gemytt er også viktig å følge med på videre. 

Det er viktig å fokusere på sosialisering både for lundehunder og 

prosjektshunder. 

Mentalitetstesting bør utføres. Vi prøver å sette av tid til dette på 

Lundehunddagene og oppfordrer til det samme på samlinger videre 

rundt omkring i landet.  

Viktig å tilby prosjekthundeiere det samme som de som har lundehunder 

i klubben. Unntaket er å stille på utstillinger.  

NKK er positive til å få inn flere hunder i førstegenerasjonskrysninger, i 

første omgang med islandsk fårehund og buhund, da tre av disse kullene 

har gitt få avkom som kan benyttes videre.    

ASU har forespurt NKK angående en internasjonal, faglig konferanse i 

forhold til felles genbank og felles møte med de andre norske rasene.  

ASU har sendt forslag til budsjett til styret, 

 

Medlemsmøte på Lundehunddagene 

Møtet vil bli delt opp i forhold til spørsmål fra medlemmene og 

informasjon fra styret. 

ASU legger opp til åpne spørsmål fra medlemmene og vil svare 

fortløpende  så langt det er mulig.  

Ordstyrer skal være streng i forhold til tidsbruk på de ulike bolkene  

Se også sak 19. 

 

Frossen sæd, usikkerhet om eierforhold 

NKK og Norsk Lundehundklubb har oppfattet det slik at det var de som 

hadde et eierforhold til tidligere innskudd i genbanken. 

Genressurssenteret som var med praktisk og økonomisk støtte vil ha 

informasjon og kontroll over dette. NKK skal snakke med Nina Sæther 

(GRS) om dette videre.  

ASU har hatt et møte med NKK i forhold til krysningsprosjektet og med 

nye veterinærer i nkk. Ingvild og Hanna var med på møtet. La fram en 

presentasjon om historikken.  

  



Sak 19 Veien videre i Norsk Lundehund klubb 

Styret ønsker å videreføre et godt samarbeid med å få informasjon ut 
samtidig som medlemmene kan stille spørsmål.  

Styret ønsker at spørsmål i størst mulig grad gjøres på e-post slik at de 
kan tas opp og drøftes på styremøter, før svar gis. 

Referat fra møtene sendes først til kontaktpersoner og tillitsvalgte og 
legges ut hjemmesida etterpå. 

Det er viktig at det vises gjensidig respekt for alle som står på i dag for å 
gjøre det beste for rasen og klubben med ulike verv og oppgaver.  

Styret ønsker fortsatt å informere om bakgrunnen for x-prosjektet. Det er 
helserelatert og ikke for å skape” en ny rase.  

Styret vil fortsatt være avventende med å gå inn i diskusjoner på 
facebook. Ved behov kan det legges inn faglige svar og henvisninger til 
hvor informasjon kan finnes i Lundehund - nytt/ hjemmesida. 

Styret og ASU vil også satse på et seminar i forbindelse med at RAS 
skal revideres. Ønsker om mulighet for deltagerne å ha med hund, Vi ser 
på områder rundt Lillehammer eller Trondheim til dette formålet. Styret 
og ASU vil jobbe videre med dette.  

 

Forslag til å ta opp på medlemsmøte på Lundehunddagene: 

Er det andre tiltak som kan settes i gang for informasjon?  

Kan vi følge samme opplegg som vi har hatt med 
oppdretterseminarene? Og at det kan være en ide å endre navn til 
Lundehund seminar, som arrangeres lokalt? I tillegg til informasjon kan 
det også være med aktivitetsbit for hundene, f. eks. adferds- 
mentalitetstesting. 

Oppfordre fylkeskontaktene som arrangerer lundehundtreff om å ta 
kontakt med styret dersom de vil ha mentalest på treffene sine. Vi 
trenger å test flere hunder. 

I forbindelse med at hundetelingen stort sett har vært telefonisk før, er 
det noen som føler at man mister den direkte kontakten med den enkelte 
hundeeier.  

Når tellingen nå i stor grad er elektronisk, er det blitt høyere 
tilbakemelding enn før. Styret oppfordrer fylkeskontaktene til å jobbe 



med lokale treff for å skape samhold og å bli bedre kjent med 
lundehundeierne i eget distrikt.  

Fortsette å informere om RAS – i Lundehund- nytt med korte 
informasjonsartikler. 

Innkommet post fra Kari Gording 

En del av spørsmålene er svært relevante og som vi ønsker å ta med 
videre i arbeidet, spørreundersøkelser tror vi at vi prøver å unngå siden 
det er vanskelig å stille spørsmål som fullt ut vil dekke det som vi er 
interessert i å finne ut av. 

Oppfordring til testing av HD og patella fra NLK på friske lundehunder, 
må vi komme tilbake til og er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt. Det er 
ikke lundehunder som har  plager med det. Man bør ikke lete etter 
sykdom som ikke er et problem.  

Angående faktaboks ønsker vi å henvise til Claudia Melis, som har noen 
forskningspublikasjoner. Ingvild undersøker. Styret kommer med mer 
informasjon etter hvert.  

 

  

Sak 20 Årsmelding 2018 
 
Det er en svært fyldig årsmelding som synliggjør hvor stor aktivitet det 
har vært i løpet av året over hele landet. Dette er svært positivt. 
Årsmeldingen er gjennomgått og revidert. Vi mangler noen rapporter, 
men ønsker ikke å mase om å få de inn. 
 

  

Sak 21 Regnskap 2018 
 
Gjennomgått og revidert og vi har en sunn økonomi og har holdt 
budsjettet. 
 

  

Sak 22 Revidert budsjett for 2019 og budsjettforslag for 2020 
 
Gjennomgått og revidert til framlegging på årsmøtet. Det er vanskelig å 
sette opp et nøyaktig budsjett, men vi mener at vi har tatt høyde for det 
som vi ønsker å bruke pengene på. 
 

  

Sak 23 Hedersdiplom 
 
Styret har et forslag på kandidat til diplomet i år, som deles ut på 
Årsmøte i Mosjøen 12 juli 2019 
 



  

Sak 24 Veien videre for Giardiagruppen 
 
Styret reviderer ikke nytt mandat for 2019. Gruppen har gjort sin misjon 
utfra det som var meningen når den ble opprettet. Nemlig å sette Giardia 
på kartet. Dette har vært veldig nyttig for mange og man har fått opplyst 
eiere om at man også bør tenke Giardia når mage problemer oppstår. 
 
Gruppen har ikke fått kontakt med vet. Høgskolen og Tysnes siden 
januar og regner med at det ikke blir flere runder med prøvetaking for 
Giardia i den formen som det har vært før. 
 
Fra 1.1 2020 vil gruppa oppløses, men styret håper at noen av 
medlemmene i gruppen vil fortsette med å være kontaktpersoner på lik 
linje som vi har kontaktpersoner for mage/tarm. Hundeeiere som har 
problemer vil da kunne ta direkte kontakt med enkeltpersoner for 
informasjon og hjelp.  
 

  

Sak 25 Søknad om støtte til Hundetreningutdannelse 
 
Styret har mottatt en konkret søknad fra fylkeskontakt i Nordland Sør, 
Hilde-Britt Nilsen 
 
Styret takker for søknaden, og har behandlet den i styret. 
 
Konklusjon: Vi kan ikke støtte den. Det vil være mer relevant å søke i en 
Hundeklubb og oppfordrer deg til å søke der.  
 

  

Sak 26 NKKs hedersbevisninger - dvs. Sølv-/Gullmerke og 

Oppdretterprisen – 2019. 

Kortfattede og begrunnede forslag sendes NKK, til e-postadresse 

adm@nkk.no senest innen 15.06.19. 

Styret velger å ikke søke i år, siden vi fikk tildelt to hederspriser i fjor.  

  

Sak 27 Mulig utstilling av de bevaringsverdige husdyrrasene på Bygdøy 

Kongsgård lørdag 17. august 2019.   

Styret stiller seg positivt til dette og ønsker å stille opp med noen 

representanter.  

Astrid vil være kontaktpersonen, slik som i fjor. 
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Sak 28 Informasjon fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig 
sektor angående spørreundersøkelse om nasjonale frivillige 
organisasjoner. 

Spørreundersøkelsen ble besvart i fellessskap, og den var lengere enn 
vi hadde trodd, 

  

Sak 28 Eventuelt 
 
28.1 Bestilt nye varer til Lundebua i form av luer og halsbånd 
 
Varene er kommet og publisert på hjemmesiden.  
 

  

 

Neste styremøte: 9. april 2019 
Referent: Karen Elise Dahlmo 

 

 

 

 

 

 

 

 


