
Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 
 

 

Referat fra styre møte 14/04-2020 kl: 20.00-23.00 

Til stede på Skype Torill Svendsen, Jan Erik Klaastad, Ann Kristin Hals, Arne Haaland. 

 

1/19 Godkjenning av referat 

- 17/03-2020 Godkjent. 

21/20 Klage på Leder 

Status lagt ut på privat facebook side. Denne saken har blitt tatt opp før, svar sendt pr. e-mail. 

 

20/20 Webbasert årsmøte 2020 

Dette er ikke mulig. Valget i 2020 vil behøve omstemming, og ifølge klubbens lover kan personvalg 

kun stemmes ved personlig frammøte, eller forhåndsstemme. 

  

22/20 Loddsalg 

Styret har undersøkt muligheten av å arrangere ett loddsalg, vis nett. Digitale loddbøker er ikke lov. 

Styret vil se på andre muligheter for å kunne skaffe penger til klubben. Det ble enighet i å lage en 

quiz på klubbens facebook side. Det vil også bli annonsert etter lodd gaver. 

 

23/20 Innsending av bilder til neste års kalender. 

Styret ble enige om at vi skal spørre våre medlemmer om bilder til neste års kalender. Ideen om å 

gjøre en annerledes kalender ble diskutert. 

- Vedtak: 

Kalenderen for 2021 skal inneholde artige bilder av hundene 

våre. Det vil også være mulighet for å ha med annonser fra 

klubbens oppdrettere. 

 

 

24/20 Klubben`s 10 års markering 

Vi er i en vanskelig situasjon, og har måtte utsette rasespesialen. Men styret og utstillingskomiteen 

jobber for å finne løsning på dette.  

- Vedtak:  

Vi bestiller 10 års rosetter til Rasespesialen 



25/20 Mestvinnende rosettene for 2019 

Det er en god tradisjon å dele ut rosettene på årsmøte. Dette er både praktisk, hyggelig og 

økonomisk. Styret planlegger å avholde årsmøte så fort vi kan. 

- Vedtak 

Mestvinnende rosettene for 2019 blir delt ut på årsmøte 2020.  

 

26/20 Faktura fra Quality Airport Gardermoen Hotell 

Klubben måtte avlyse seminaret vi skulle avholde i mars, pga. covid-19. Klubben har i ettertid mottatt 

en regning fra hotellet vi skulle benytte. Vi ser det veldig urimelig at vi skal betale, når ikke heller de 

kunne gjennomført dette. Styret ble enige om å kontakte advokaten i NKK, å få hjelp til hvordan vi 

kan håndtere dette. Leder følger opp dette. 

 

28/20 Regnskapsoppfølging 

Det er ikke mulig for sittende styret å få utlevert de papirer som forhenværende kasserer innehar for 

tidligere år. Styret har vært enig i at fungerende styremedlem Torill Svendsen skulle hente dette så 

snart det var klart. Ett annet styremedlem har nå fått hentet ut billagene for det første halvår 2019, 

samt PC. PC er overlevert til fungerende styremedlem Arne Haaland. Regnskapsperm nektes 

overlevert til andre enn regnskapsfører.  

- Styret sender en ny mail til tidligere kasserer for å innhente 

klubbens eiendom.   

 

29/20 Kontoansvarlig 

Forhenværende Leder Ragnhild Dischington har vært konto ansvarlig. Styret ble enig om at Arne 

Haaland tar over denne oppgaven. 

- Vedtak 

Enstemmig vedtatt at Arne Haaland tar over som kontoansvarlig. 

14/20 Hannhund og- kennel registeret 

Det er viktig å få oppdatert disse registre. Ann Kristin Hals sørger for å innhente opplysninger som 

gjelder disse, og oppdatere Webmaster. 

 

 

31/20 Forespørsel fra medlem 

Forespørsel fra medlem vedr. underskrift fra tidligere leder. Styret ser på dette som en ekstra service 

fra henne.  

- Styremedlem Jan Klaastad svarer på denne. 

 



 

 

Oppfølgingssaker: 

- Helseundersøkelse 

Styret ble enige om å dele lenken, for å få flere til å gjennomføre den. 

Jan Erik Klaastad sender ut ny e-post. Ann Kristin Hals lager en ny 

delingslenke på klubbens facebookside. 

 

- Feilsendt regning fra DHL til forhenværende leder i NSTK. 

Denne ble innhentet, DHL ble kontaktet, og vi fikk medhold på at vi 

ikke skulle betale det ekstra gebyret. Regningen er betalt. 

 

 

 

     Neste styremøte 19/05- 2020 

 

 

Ann Kristin Hals       Brumunddal 22/04-2020 

Fungerende Leder     


