
 

               Norsk Shih Tzu klubb (NSTK)  

 

Referat fra styremøte 28.02. og 03.03 2022 kl. 19.00 – Messenger/talep 
Tilstede: Hildur Johnsen, Jan E Klaastad, Knut A Flatner, Anniken Venner, Linn Beate Elvesveen og Eva K Larsen 

 
Sak 1/22 - Godkjendt ref. fra 03.02.2021  
 
Sak 02/22 Økonomisk status pt. - Jan informerer ang økonomisk status, ok.  

 
Sak 07/22 Fellesmøte styret og AHR. Knut Arild finner dato for samarbeidsmøte som passer alle.  
                    AHR svarer NKK vedr innavelsgraden og NSTK sitt syn på det.  

 
Sak 08/22 UK informerer om det avlyste valpeshowet og at det nå er mulig å melde på til kommende  
                    Det er kommet en del påmeldinger, men plass til mange flere.  
                                         
              
Sak 13/22 Årsmøte 2022: Gjennomgang av saker til årsmøtet.  
                   Styret har gått igjennom sakene og det sendes svar til de som har sendt forslag til årsmøtet.   
                   NSTK har ikke myndighet til å åpne godkjendte regnskap fra tidligere år.  
                  Regnskap: Åpen post i regnskapet (Annen kortsiktig gjeld) ble besluttet bokført som donasjon.  
                   
Sak 14/22 Avlsrådskurs i regi av NKK. Styret går inn for å dekke kurs for en person fra AHR, fortrinnsvis leder.  
                    I etterkant av møtet er det kommet fram at det er vanskelig dag for de i AHR å delta.  
                    Dommerkonferanse: Planlegger dommerkonferanse og det sendes mail til NKK for å forhøre oss om faste 
                    utgifter før det lages budsjett.  
                    Forslag til mestvinnerutregning. Styret er enig om at juniorene kan få egen mestvinnerliste.  
                    Kun nr 1 tispe og nr 1 hannhund i kategorien mestvinnende junior.  

 
Sak 15/22 Still going strong listen er uoversiktlig ettersom medlemmer glemmer å oppdatere status. Styret går  
                    derfor inn for å legge ned denne listen.  

 
Sak 16/22  Revisor har dessverre ikke mulighet til å revidere regnskapet for 2021 og vararevisor overtar dermed.  
 
Sak 17/22  Revidering av RAS er utsatt, nærmere beskjed fra NKK til sommeren 2022 
                    Styret er enig i at det er tilstrekkelig med 2 kandidater til RAS oppdatering og disse får videresendt mailen     
                    fra NKK.  
Sak 18/22  Nettbasert spørreundersøkelse av bladet viser at de fleste vil ha bladet i A5 format eller web.  
                    Vi lager et nr i A5 slik at medlemmer kan få se hvordan det evn blir.  
                    Enig om ny avstemming på slutten av året da alle har fått sett de forskjellige alternativ.  

Eventuelt: RS møtet blir den 29-30 oktober 
                   Webkurs: Det er påmeldt ca 18 stk til webkurset reproduksjon. Vi har plass til flere og vurderer å gi plass  
                    til ikkemedlemmer også.  
                    NSTK støtter fullt opp NKK sitt ståsted i forhold til Russland.  
 
 
Eva K Larsen 
Sekretær NSTK  

 



 
 
 

 

 
Møte slutt: Kl. 21.30 
Neste styremøte: 28 mars  kl 19.00 
 


