
Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 
 

 

Referat fra styre møte 25/06-2019 20.00-23.00 

Tilstede på Skype Ragnhild Dischington, Monica Myrseth, Jan Erik Klaastad, Torill Svensen, Arne 

Haaland. 

 

Ann Kristin Hals valgte å ikke delta på behandling av første sak. Kom inn på møtet etter denne. 

 

1/19 Godkjenning av referat 

-  Godkjent uten anmerkning. 

 

 

31/19 Kasserer / regnskapsfører 

Per i dag har vi en situasjon hvor kasserer kun kommuniserer med enkelte styremedlemmer. Dette 

gjør arbeidssituasjonen mht. økonomi unødigtidkrevende og utfordrende. §4-3 i Norsk Shih Tzu 

Klubbs lovverk av 04.04.2018 er det innen styrets oppgaver å velge/oppnevne sekretær og kasserer 

innen eller utenfor styret.  Det informeres om at kasserer/styremedlem i august 2018 valgte å trekke 

seg i fra styret, men fortsatte som fungerende kasserer. Nå har det blitt fremmet forslag om ekstern 

regnskapsfører, samt diskutert kostnadsrammen for dette. Det anslås en kostnadsramme på ca 5000 

kr/år for regnskapsførers tjenester etter kommunikasjon med en regnskapsfører. Det vedtas med 

fullt flertall, minus Ann Kristin Hals, at regnskapsfører skal leies inn av klubben for å ta over kasserers 

funksjon per i dag. Regnskapsfører kontaktes etter 15.juli angående utforming av oppdragsavtale. 

Styret ser det som en styrke for klubben at en ekstern regnskapsfører/kasserer er uhildet i forhold til 

klubb og miljø. 

- Saken behandles videre på neste styremøte 

 

32/19 Mail ang omregistrering av hund 

Styret har mottatt mail fra medlem med ønske om assistanse om hjelp til omregistrering av hund fra 

registrert oppdretter i klubben. Styret har ingen myndighet eller sanksjonsmulighet når det gjelder 

kjøp/salg av valp siden dette er en privatrettslig avtale mellom kjøper og selger. Medlemmet har fått 

tilbakemelding om å ta kontakt med NKKs registreringsavdeling.  

 

33/19 Nettpolicy 

Det vil bli utarbeidet en uttalelse fra styret med påminnelse om nettpolicy og strengere praktisering 

av NKK`s og NSTK`s lovverk fremover da det observeres gjentatte brudd i ulike medier. 



 

34/19 Mail ang. tilbakebetaling av penger vedr. en klage på utstilling 

NKK kontaktes for å få en uttalelse om korrekt fremgangsmåte her, kasserer vil få tilbakemelding fra 

Leder om hvilke som skal tilbakebetales umiddelbart etter dette. 

 

39/18 Rasespesialen 2020 

Styret har for noe tid siden fått tilbakemelding fra medlem om at å avholde Rasespesial 2020 i 

Tromsø ikke er i henhold til årsmøteprotokolls vedtak av 03.03.2018, og at dette i slik stilling er 

grunnlag for EO-årsmøte pga brudd på klubbens årsmøte vedtatte vedtak og lovverk ang rullering av 

rasespesial annet hvert år. NKK har blitt kontaktet angående uttalelse i saken. 

Utstillingskomiteen jobber utrettelig med den videre planleggingen for å avholde et arrangement 

som blir en stor feiring av vårt jubileum og rase, og flere gode ideer er tatt til etterretning. 

 

4/18 Avlsrådet 

Flere har blitt foreslått til avlsrådet tidligere, men har takket nei eller kommet med vilkår som 

dessverre ikke har vært mulig å imøtese. Flere kandidater foreslås med solid erfaring innenfor rasens 

avl og historikk. Styret er enig om å forespørre Hege Marie Finnanger fra Hin Chen Kennel. 

Jan har oppdaget at det er et sikkerhetsmangler i forhold til inngang og registrering i 

helseundersøkelsen. Det er svært vesentlig at besvarelsene er anonyme og konfidensielle for å få et 

høyest mulig svartall hos våre medlemmer. Jan vil undersøke hvordan dette kan utbedres før 

lansering av helseundersøkelsen. 

 

31/18 Shih tzu kongressen  

Styret er enig om å sende Ann Kristin Hals og at Hege Mari Finnanger reiser i Anne Lise Edvartsen sitt 

sted. Med de samme forutsetningene som styret ble enig om i 2018.  

 

21/19 BOAS-konferansen NKK 

Styret har tidligere vedtatt å sende Maria Engen som representant på BOAS-konferansen for NSTK. 

Jan E.Klaastad hadde dessverre ikke anledning til å møte, og det var derfor enighet om at Monica 

Myrseth og Ann Kristin Hals skulle delta i tillegg til Maria Engen. Monica Myrseth informerer om at 

testing for BOAS er sterkt ønskelig av NKK og at det jobbes iherdig for at opplæring om testing skal 

gis flest mulig veterinærer i Norge og at NKK vil forsøke å få i gang opplæring allerede i høst i regi av 

vet. Jane Ludlow. Shih Tzu er ikke med i den ideelle forskningen på BOAS, men shih tzu er blant de 

neste tre rasene som skal utredes BOAS-mal for. Referat fra møtet er oversendt avlsrådet for 

vurdering om eventuelle tillegg i helseundersøkelsen de jobber med. 

 

46/18 Seminar 2019 



Norsk Shih Tzu klubb har gjennomgått en del av klubbens samlede informasjon om rasen og dens 

historie etc. Det er ønskelig å avholde et seminar for klubbens medlemmer av rasen ila høsten 2019. I 

den anledning vil det uformes en annonse rettet til våre medlemmer for å få mest mulig innspill om 

hva medlemmene ønsker seminaret skal inneholde. Annonsen vil publiseres på klubbens hjemmeside 

og facebookside. 

 

30/19 Medlemsmøte Østlandet 

Det er ønskelig å avholde medlemsmøte region øst i nær fremtid for sosialt samvær i klubben. Ann 

Kristin og Arne vil forsøke å avholde dette i nær fremtid. 

 

Neste styremøte12.august 2019 

 

Monica T. Myrseth 

Nestleder NSTK 

 


