
 

Protokoll styremøte 9/22 
01.11.2022 kl 18.00 - Teams 

Til stede: 
Terje Lindstrøm (leder) 

Stig Arne Egren 

Marianne Ørke 

Astrid Indrebø 

Roy Sundby 

 

Meldt forfall: Torill 

 

61/22 Godkjenning av protokoll 8/22  

Protokollen ble godkjent. 

 

62/22 Post 

Post håndteres i hovedsak etter hvert som den kommer inn. 

Utestående post: Invitasjon fra Oslo Dog Show (18-20.11) om å delta i raseparaden. Marianne legger ut 

på FB en forespørsel til medlemmene om noen har mulighet til stille opp på dette. Påmelding fra 

klubben må sendes NKK innen 10.november til raseparade@nkk.no, sammen med en presentasjon av 

rasen. Hvis det blir aktuelt å vise buhund, melder Marianne oss på – og kontakter Janne Gregersen og 

henviser til brosjyren om buhund (utarbeidet av NKK) mht presentasjon av rasen. Raseparaden vil foregå 

i Showringen i hall E og er gratis for NKKs medlemsklubber. Spørsmål vedr raseparaden kan rettes 

til janne.gregersen@nkk.no 

 

63/22 Økonomi 

Klubben har trygg økonomi både i balanse og likviditet. Styret gir Terje og Torill i oppgave å sette midler 

på en høyrentekonto med begrenset bindingstid.   

 

64/22 Ny redaksjon i Buhunden 

Elin Mariboe er utnevnt som ny redaktør i Buhunden og Emilie Haugen er redaksjonsmedarbeider. De 

har begge presentert seg på klubben hjemmeside og vi også presentere seg i Buhunden. Terje er 

bindeledd mellom redaksjonen og styret. 

 

65/22 Frist for stoff til Buhunden 

Marianne kontakter den nye redaksjonen og spør om manusfrist, som vi antar vil være ca 15. november 

for førstkommende nummer. Hun spør dem også om de ønsker en bruker på klubben FB-side og 

informerer dem om rutinene rundt dette. Oppdatering: Frist for innlevering av stoff til medlemsbladet 

er 20. november. 
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66/22 Saker fra avlsrådet 

• Epilepsi 
Avlsrådet har skrevet en artikkel om epilepsi og kjent forekomst hos norsk buhund til Buhunden. De 
har utarbeidet forslag til retningslinjer for bruk av nære slektninger av hunder med epilepsi i avl. 
Retningslinjene utelukker ikke bruk av friske slektninger, men legger føring for begrenset bruk. 
Avlsrådet skal kontaktes for hindre kombinasjoner hvor det ligger økt risiko for epilepsi hos både 
mor og far. Det er et krav at disse retningslinjene følges for å komme på klubbens valpeliste og 
hannhundliste.  

A. Hunder med epilepsi skal ikke brukes i avl. 

B. Eventuelle avkom etter hund med epilepsi kan ha ett kull etter fylte 3 år – etter kontakt med 

avlsrådet for å hindre at de pares med hund fra en familie med kjent forekomst av epilepsi. 

C. Foreldrene til hunder med epilepsi tas ut av avl så snart epilepsi er diagnostisert hos et avkom. 

D. Søsken av hunder som er mor eller far til hunder som har epilepsi kan ha to kull – etter kontakt 

med avlsrådet for å hindre at de pares med hund fra en familie med kjent forekomst av epilepsi. 

E. Søsken av hunder med epilepsi kan ha ett kull etter fylte 3 år – etter kontakt med avlsrådet for å 

hindre at de pares med hund fra en familie med kjent forekomst av epilepsi.  

F. Halvsøsken av hunder med epilepsi kan ha inntil 2 kull – etter kontakt med avlsrådet for å 

hindre at de pares med hund fra en familie med kjent forekomst av epilepsi.   

G. Barnebarn av hunder som er mor eller far til hunder som har epilepsi, kan brukes i avl i 

kombinasjon med tispe fra familie hvor epilepsi ikke forekommer (er kjent) – etter kontakt med 

avlsrådet. Hannhunder bør ikke ha mer enn 5 kull, tisper bør ikke ha mer enn 3 kull. 

H. Hannhundlisten: Hannhunder som er nevnt i pkt 4-7, kan stå på hannhundlisten dersom de 
oppfyller klubbens øvrige krav, men med en anmerkning om å ta kontakt med avlsrådet i god tid 
før en eventuell paring finner sted.   

Vedtak: Styret vedtar avlsrådet forslag angående bruk i avl av nære slektninger av hunder med epilepsi. 

Regelendringen trer i kraft umiddelbart. Astrid skriver en tekst som Marianne legger ut på web-siden og 

FB. Astrid sørger for publisering i Buhunden 

 

• Godkjenning for bruk i avl av hunder som ikke oppfyller krav til utstillingspremiering 
Hunder som ikke har vært utstilt kan i dag søke om dispensasjon til bruk i avl, så fremt de kan 
fremlegge veterinærattest på at bitt – og for testikler for hannhunder – er i orden. Det er per i dag 
ingen øvre grense for hvor mange kull de kan ha. Hunder som er utstilt, men ikke har oppnådd minst 
very good, får innvilget dispensasjon dersom årsaken til lav premiering ikke skyldes gemyttet.  
 
Det er et ønske at rasetypiske hunder skal kunne brukes i avl, og vi ønsker flere hunder på 
hannhundlista. Det er viktig for rasen at hunder fra ulike familier kan brukes, men at hunder som 
ikke oppfyller krav til premiering benyttes i begrenset grad. I dag kan ikke hannhunder som ikke har 
vært utstilt stå på klubbens hannhundliste. Dette begrenser utvalget av hannhunder som er 
tilgjengelige for avl - ikke også avlsrådets mulighet til å finne/foreslå hannhunder ved forespørsel fra 
tispeeiere. 
 
Avlsrådet har utarbeidet en veterinærattest som skal benyttes for hunder som ikke har vært utstilt. 
Denne inkluderer beskrivelse av bitt og testikkelkontroll (for hannhunder). I tillegg skal veterinæren 
vurdere hundens gemytt (tilgjengelighet/reaksjon på undersøkelse). Veterinæren gis også mulighet 
til å komme med eventuelle kommentarer mht hundens egnethet til å bli brukt i avl.  
 



Avlsrådet foreslår at tisper som ikke har vært utstilt, men som for øvrig oppfyller klubbens krav, kan 
ha ett kull med godkjent attest fra veterinæren og at hannhunder kan ha to kull. Forutsetningen er 
at de pares med hund med godkjent resultat. 

Vedtak: Styret vedtar forslaget fra avlsrådet om at tisper som ikke er utstilt kan ha ett kull og 
hannhunder to kull, forutsatt at de for øvrig oppfyller klubbens krav og har godkjent attest fra veterinær 
som inkluderer bitt, gemytt (tilgjengelighet/reaksjon på undersøkelse) og at de pares med en hund som 
oppfyller krav til utstillingsresultat (minst very good).  Astrid lager en tekst som Marianne legger ut på 
hjemmesiden og FB, og Astrid informerer i medlemsbladet. 

• Nye avlsregler – resultat av høringen 
Det har kommet inn mange svar på høringen angående nye avlsregler som var publisert i Buhunden.  

Vedtak: Avlsrådet går igjennom alle innspillene som har kommet samt erfaringer fra hvordan de 

midlertidige reglene har fungert, og legger frem forslag for styret på nyåret til reviderte retningslinjer for 

avl og regler for å komme på klubbens valpeliste og hannhundliste.  

 

67/22 Årsmøte 2023 

Vedtak: Dato for årsmøtet er fastsatt til 25. mars. Møtet vil bli avholdt som et fysisk møte på et hotell i 

nærheten av Gardermoen. Det vil ikke bli mulighet til å delta på Teams, da dette vil bli en svært kostbar 

og kompliserende løsning. Styret ønsker å legge til rette for sosialt samvær i forbindelse med årsmøtet, 

og spanderer lunsj og middag på de som ønsker det. Styret anser dette som viktig i arbeidet med å samle 

Buhund-Norge. Terje utarbeider innkalling til årsmøte.  

 

I flg klubbens lover skal sakspapirene sendes ut minst 14 dager før møtet. Styret har som målsetning å 

gjøre dette innen utgangen av februar. Terje har hovedansvaret for styrets årsmelding - han lager et 

utkast/disposisjon som legges frem for styret på nyåret.   

 

68/22 Informasjon fra NKKs Representantskapsmøte (RS) 

Terje var klubbens representant på RS og informerte fra møtet. Det er flott å høre at vår representant 

hadde vært flere ganger på talerstolen og hadde forslag som ble vedtatt av RS i fht fremtidig 

bufferkapital. 

 

69/22 Årshjul 

Marianne og Terje har utarbeidet forslag til årshjul som ble gjennomgått. Datoer for 

møter/arrangementer samt dato for diverse frister vil bli lagt inn i årshjulet. 

 

70/22 Møteplan 

Styret vil avholde et strategimøte i juni – foreløpig avsetter vi datoen 23-25.06.23. Sted: Haugesund. 

Avlsrådet og redaksjonskomiteen vil bli invitert til å delta på møtet, da de er en viktig del av klubbens 

satsning i årene framover. Hovedfokus vil være utveksling av ideer og utarbeide strategier for hvordan vi 

sammen kan løfte klubben. 

 

Styremøter 

Førstkommende styremøte: 10. januar på Teams 

Videre planlegger vi styremøte tidlig i februar samt i slutten av februar for å ferdigstille saksdokumenter 

til Årsmøtet. 

  



71/22 Eventuelt 

 

71a/22 Utstillingskomite 

Vi trenger en utstillingskomite som kan hjelpe styret med å arrangere Buhundens Nasjonaldag. 

Marianne og Terje lager en utlysning på hjemmesiden og Buhundforum om at vi ønsker å knytte til oss 

flere personer som kan bidra sammen med styret. 

 

71b/22 – Buhundkalenderen 

Det har kommet inn hele 134 bestillinger på klubbens nye kalender! Prisen vil med stor sannsynlighet bli 

kr 275,- inkl porto. Torill sender ut info om betaling til de som har bestilt. 

 

71c/22 – Informasjon fra region Midt-Norge 

Roy informerte om kommende møter og arrangementer i avdelingen. Avdelingens årsmøte avholdes 28. 

januar. Styrets leder er invitert til å delta, men er opptatt den helgen. I hans fravær inviteres nestleder til 

å være med på møtet. Avdelingen har under overveielse å få til en utstilling sammen med Norsk 

Lundehundklubb september/oktober 2023. 

 

 

  
Møtet ble avsluttet kl 20.10 

Referent: Astrid 


