
 

               Norsk Shih Tzu klubb (NSTK)  

 

Referat fra styremøte 03.02.2022 kl. 19.00 – Messenger/talep 
Tilstede: Hildur Johnsen, Jan E Klaastad, Knut A Flatner, Anniken Venner og Eva K Larsen 
Fravær: Anne Lise Edvardsen og Linn Beate Elvesveen 

 

Sak 01/22 Godkjent  ref. fra 13.01.2022.   

Sak 02/22 Økonomisk status pt. - Jan informerer, NSTK har byttet bank til BN bank. Det nye kontonr finnes på  
                   websiden til klubben.  
 

                    

Sak 07/22 Info fra AHR: AHR planlegger seminar med fokus på helse og hvor den avsluttet helseundersøkelsen vil  
                    være en viktig del. AHR jobber fram kostnader på seminaret og budsjett legges fram til styret.  

Nye saker:  

Sak 08/22 Valentinvalpen 2022– UK informerer om at det den 24 januar ble besluttet å utsette valpeshowet  
                    grunnet uoversiktlig smittesituasjonen. Valentinvalpen er planlagt lagt til april i år.  

Sak 09/22 NKKs lansering av epostløsning for klubber,  Jan ser på dette.   

Sak 10/22 Fra medlem – purring på svar ang plasseringer av hunder med premiegrad vg. på rasespesialen.   
                    Anniken sender svarmail.  

Sak 11/22 Fra medlem – purring på svar ang egen klasse for de minste valpene.  

                Saken er oversendt uk for vurdering.  

Sak 12/22 Etter gjenåpning av Norge har vi gleden av å informere at Mestvinnerlistene er tilbake fra i år  
                    NSTK ønsker alle masse lykke til i utstillingsringene  

Eventuelt:  

• Spørsmål fra medlem: Hva gjøres med medlemmer som ikke reg. kull?  
NSTK har ingen myndighet til sanksjoner for medlemmer som lar være å registrer valpekull. Alle som har  
kennelnavn via FCI er forpliktet til å registrere samtlige valper og brudd på dette kan meldes direkte til NKK.  
 
Spørreundersøkelsen vedr Shih Tzu bladet 
NSTK har en pågående spørreundersøkelse vedr Shih Tzu bladet som er sendt alle medlemmer på mail.  
Oppfordrer alle til å svare. Undersøkelsen avsluttes den 13 februar. 
Det er sendt ut purring, men de som allerede har svart skal ikke svare på nytt. Om det er flere 
familiemedlemmer med samme mailadresse kan det fra samme email.  
Eva og Hildur samt Jan teller opp og sjekker at tallene stemmer i forhold til svar.  

Sak 41/21 - Etter gjennomgang av saken vedtok styret enstemmig å sende anmeldelse til Domsutvalget i NKK 
                      for opprettelse av evn. Disiplinærsak 

 



• NKKs sak: Viser til dommen som ble publisert 31.01.22 – hva pt angår NKK, Norsk Cavalier klubb og Norsk  Bulldog 
klubb + flere oppdrettere, saksøkt fra Dyrebeskyttelsen.  
AHR innkaller til hastemøte ang dette og vil ha arbeidsmøte med styret for videre diskusjon.    

• Hannhund- og kennelregistret: Listene oppdateres og vi oppfordrer alle som fortsatt ønsker å ha kennelen 
under siden til NSTK om å gi tilbakemld på dette, det er gratis å ha kennelen publisert.  
Samme gjelder hannhundlisten: Her må vi ha tilbakemld fra dere som ønsker å ha hannhunden sin publisert, det 
koster 155,- per år å ha hannhund på listen over hannhunder.  

• Eva sjekker ang webkurs til medlemmer.   

Møte slutt: Kl. 21.15 
 
Neste styremøte 24 februar kl 19.00 
 
 
Eva K Larsen 
Sekretær NSTK 


