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Fra styret i Myndeklubben: Siv-Lene Havold Stene, Svein Aaslund, Steinar
Arstad, Tone Berger (også varamedl. i LC-komiteen), Espen Uvaag, Kirsti
Hovden, Bjørg Foss.
Fra NMK avd. Trøndelag: Anne Maisey, Lene Tryggestad.
Fra LC-komiteen: Steinar Mathisen, Thomas Klokkerhaug, Ivar Kvale, Eva
Kristine Wiik, Kari Svendsen
NLCK, NMK avd. Trøndelag, websiden.

Det viste seg vanskelig å holde seg til den opprinnelige sakslisten; diskusjonene gikk litt på
kryss og tvers av temaene.
1. Alternative modeller for organisering av LC-sporten i fremtiden – LC-komiteen

presenterer
Mathisen la frem alternative modeller (se eget vedlegg).
Det er i hovedsak to ulike modeller som er aktuelle. Den første innebærer en fortsatt tilknytning til
Myndeklubben, men innebærer en omorganisering av klubben, slik at utstilling og LC likestilles og
løftes opp et trinn, i stedet for at LC-komiteen er sidestilt med raseutvalgene, slik tilfellet er nå.
Modell nr. 2 er et forslag der NLCK fristilles fra NMK (og NGK) og legges direkte NKK
(jaktavdelingen).

2. NMKs synspunkter på LC-sportens utvikling
Bjørg stilte spørsmål til LC-komiteen om modell 1, hva de mener med å sidestille utstilling og LC. I
dag er alle NMKs utstillinger ikke bare selvfinansierende, men bidrar i betydelig grad til et
overskudd i klubben. Vil LC kunne bidra på tilsvarende måte økonomisk sett? LC-komiteen sier selv
at aktiviteten de senere år har gått på sparebluss. Når LC har problemer med å være
selvfinansierende, er det vanskelig å se for seg at de vil kunne bidra til NMKs felleskasse i
fremtiden.
Steinar Mathisen sier at modell 1 innebærer at det legges frem budsjett både for
utstillingsvirksomheten og for LC på klubbens generalforsamling, og at de økonomiske midlene
fordeles i forhold til antall deltakere/aktivitetsnivå. Bjørg informerte om at kontingenten per i dag
knapt nok dekker medlemsbladet Mynden, og at det er NMKs utstillinger som skaper klubbens
overskudd. Hun sier at det er lite trolig at klubbens styre og utstillingskomité vil bruke mesteparten
av sin fritid og i tillegg ta seg fri fra jobb for å stable på bena en utstilling på Nesbyen, som vanligvis
bidrar med bortimot kr 100 000 til klubbkassen, hvis store deler av dette skal sluses videre til LCaktiviteter.
Mathisen og Wiik beskriver at LC dag går ca. i null hva gjelder prøver, og at det er treningene som
skaper et lite overskudd.
Det ble videre snakket om tidligere samarbeid mellom NLCK og NMK, og i hvor stor grad LC har
mottatt pengestøtte fra NMK sentralt. Mathisen hevdet at de hadde mottatt støtte (lån) 1–2 ganger,
men at disse lånene er tilbakebetalt i sin helhet.

3. NMKs forventninger til NLCK og de aktiviteter som komiteen er ansvarlig for

Bjørg redegjorde for NMKs forventinger til NLCK:
 Levere årsrapport, spesifisert regnskap med bilag, samt balanse og bankutskrift(er) for
revisjon i rett tid
 Levere liste over materiell
 Overføre alle penger til bankkonto innenfor NMKs system
 Ingen «kontant-/treningskasse» i privat regi
 Levere stoff til Mynden innen manusfrist
 Sende representant(er) til NMKs generalforsamling
 LC-komiteen skal konstituere seg innen to uker etter generalforsamlingen og underrette
NMKs styre
 Bidra ved NMKs inntektsbringende arrangementer hvis LC har behov for økonomisk
tilskudd
 Holde LC-Norges hjemmeside oppdatert
 Innkalle og informere samtlige tillitsvalgte i LC-komiteen, også varamedlemmer
 Sende kopi av møtereferater til styret i NMK
 Informere NMKs styre om arrangementer i god tid. Styret i NMK skal på samme måte
informere LC-komiteen om andre planlagte arrangementer
 Sørge for habilitet i forbindelse med alle funksjoner
Hun sier og at det er bekymring knyttet til NLCKs manglende dokumentasjon i forbindelse med
regnskapet; det mangler både bilag og kontoutskrifter. Det finnes heller ingen beholdningsoversikt
per i dag. Eva Kristine sier at regnskap og bilag ble sendt forrige styreleder, Carl F. Christensen,
men noe senere enn fristen. Christensen hevder imidlertid å ikke ha mottatt noen bilag.
Eva Kristine sa at NLCK tidligere har bedt NMKs styre om å få egen bankkonto under NMK, men
at de ikke fikk det på daværende tidspunkt. Siv Lene svarer at dette var en langvarig prosess, også
for raseutvalgene under NMK, men at dette nå lett kan la seg gjøre.
Eva Kristine sier også at NMKs tidligere revisor aksepterte ett felles bilag per prøve, og at det ikke
var nødvendig å være mer detaljert. Kari Svendsen sa at hun tidligere hadde bedt om kvittering for
innbetalte penger, noe som etter hennes mening ikke ble tatt særlig alvorlig, og at hun bare fikk en
avrevet papirlapp som kvittering.
Bjørg spør om hva som er forskjellen mellom NLCK og avd. Østlandet (landets eneste
underavdeling av LC som er underlagt NLCK) per i dag, spesielt når det gjelder økonomi, i og
med at de har levert separate regnskap. Svaret er at det i praksis ikke er noen forskjell i dag, men
at noen funksjoner hører inn under NLCK og andre under avdelingen.

4. Økonomi

Videre diskuteres det hva generalforsamlingsvedtaket fra 2010 var ment å innebære, og dagens
organisering av LC-aktivitetene i avd. Trøndelag.
Havold-Stene sa at det tidligere har vært kontakt (korrespondanse) mellom styret i NMK og NLCK
angående NMK avd. Trøndelags oppbygning. Anne og Lene, fra avd. Trøndelag, redegjorde for
årsaken til at de så seg nødt til å organisere LC-aktivitetene på en annen måte enn det som
opprinnelig var blitt vedtatt på NMKs generalforsamling.
I starten praktiserte avd. Trøndelag den vedtatte modellen, men så etter hvert et behov for å endre
modellen og trekke ansvaret for og kontrollen med LC inn i avdelingens styre. På den måten har de
fått en mer samlet og funksjonell drift, og ikke minst bedre kontroll over økonomien. De sier at det
har vært helt nødvendig å samle avdelingens aktiviteter, og å se evalueringene i sammenheng. Per i
dag bidrar alle avdelingens tillitsvalgte både ved LC- og utstillings aktiviteter.
De forteller videre at selv om de har vært nødt til å avholde et eget valpeshow for å drifte LC, ønsker
de fortsatt å jobbe samlet med begge aktiviteter og la utgifter til innkjøp og vedlikehold av LC-utstyr
være en del av avdelingens ordinære budsjett/regnskap.
Mathisen påpeker at de uansett har unnlatt å følge opp vedtaket fra 2010, og med støtte fra NMKs
styre, noe han betrakter som betenkelig.

5. LC Norges avdelinger – aktive/inaktive
Per i dag har NLCK bare én underavdeling (avd. Østlandet), når vi ser bort fra NMK avd. Trøndelag.
Det finnes flere treningslag med egen økonomi (kontantkasser). NMK etterlyser bilag fra de ulike
treningslagene; alle inn- og utbetalinger må dokumenteres, uansett hvor lite beløpet er. Det stilles
andre krav til håndtering av andres (klubbens) penger enn til sine egne.
NLCK har ikke sett noe behov for å stille slike krav til treningslagene, og har heller ingen
betenkeligheter med at de som driver treningene, har egen kasser med kontanter.

6. Eventuelt
Det ble diskutert videre om hvordan man ser for seg at LC kan organiseres i fremtiden.
Bjørg presiserer at en avgjørelse om fremtidig organisering uansett må tas av klubbens
generalforsamling. Per i dag har Greyhoundklubben ingen representanter i LC-komiteen, og
klubbens styre engasjerer seg i svært liten grad i LC-aktiviteter (så vidt vi har kunnet bringe på det
rene). Men formelt sett er NLCK underlagt både NMK og NGK, og det er derfor nødvendig å
kontakte Greyhoundklubbens styre for å høre hvordan de stiller seg til LC-sportens fremtid.
Styret i NMKs oppfatning er at om LC fortsatt skal være underlagt NMK, vil aktiviteten være
sidestilt med klubbens raseutvalg, og NMKs styre vil lage direktiver for LC, i likhet med de som
raseutvalgene må forholde seg til.
Til slutt ble de tilstedeværende i LC-komiteen spurt om hva de mente var det beste for LC-sportens
fremtid, og det var en vesentlig majoritet for å bli fristilt og organisere LC direkte under NKK.
Vi ble enige om at NLCK så raskt som mulig utarbeider et forslag til NMKs generalforsamling, som
oversendes Myndeklubbens styre, som i mellomtiden vil diskutere i hvilken grad de ønsker at
klubben skal engasjere seg i LC-sporten, og hva de ønsker å anbefale overfor klubbens
generalforsamling neste vår.

Et annet alternativ vil være at LC trekker seg ut fra NMK, og danner en egen
«brukshund-klubb» der flere raser kan være både deltagende og inneha verv. Særlig
Basenji og Rodeshian Ridgeback har meldt sin interesse.
Dersom man fremtidig skal gå inn for en modell på lik linje med avd. Trøndelag- vil
dette kreve utdanning av flere funksjonærer, der kurs avholdes av LC. Dette tilsier ett
høyre krav til innehavere av tillitsverv hva gjelder avholdelse av både LC og utstilling.
Det stilles spørsmål om hvordan man rekrutterer personer til LC-sporten. NLCK mener
at personer som er interessert, selv må tilegne seg kunnskap og informasjon. Bruk av
NLCK’s egen hjemmeside og facebook, er nok på dette området.
Det vises til eksempler og uttalelser NMK har mottatt ang NLCK, der NLCK utviser en
liten vilje til å ivareta forespørsler fra personer som ønsker å bidra.
Det stilles og spørsmål om hvorfor ikke varamedlemmer av komiteen mottatt
informasjon eller tas med på møteavholdelse. NLCK synes ikke dette er det normale å
gjøre, men tar selvkritikk på dette området.
NLCK svarer på spørsmål fra NMK at de helst ønsker å gå ut av NMK. Dette for å få en
egen generalforsamling og kunne ha styring over egen økonomi.
NLCK ga uttrykk for at de opplever at det har vært liten vilje og interesse de siste årene i
NMKs styre til å yte LC-sporten drahjelp til å spre sporten videre og sikre en bedre
organisatorisk forankring i NMK, med en reell sidestilling med utstillingsdelen. De
pekte også på at et viktig bidrag for å ivareta myndenes opprinnelige egenskaper er å
legge forholdene best mulig til rette for at LC-sporten kan utøves på en god måte.
Alle de deltagende fra NLCK støtter opp om uttalelse om ønske om å gå ut av NMK,
men ønsker at NMK og NLCK samlet skal lage en ny modell som forslag til neste
generalforsamlingAvd. Trøndelag ønsker en modell som i dag, praktisert under NMK.

