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Referat fra styremøte 13.07.2021 kl. 19.00 – Messenger/tale 

Tilstede: Hildur Johnsen, Jan E Klaastad, Knut A Flatner, Linn Beate Elvesveen og Eva K Larsen 

Fravær meldt: Anniken Venner 

 

Saker til behandling: 

Oppfølging: 

Sak 01/21 Godkjent ref. fra 13.05.2021. 

 

Sak 02/21 Økonomisk status pt. – Jan Klaastad informerer. 

Lite aktivitet siden siste møte. Jan Klaastad presenterte halvårsregnskapet for 2021, som viser bra            

resultat til tross for lav aktivitet.  Innbetalt medlemsavgiften er samme i år som i 2020.  

                      

Sak 11/21 AHR – Signy Elvesveen har trukket seg fra AHR og Wenche Romøren er kommet inn.  AHR vil 

undersøke med den finske Shih Tzu klubben ang helseundersøkelsen der.  

Styret har diskutert alder på tisper og hanner i avl. AHR går inn for minst 2 år på tisper og 18-24 mnd på 

hanner, det vil bli laget retningslinjer for avl.  

Knut A. Flatner og Wenche Romøren har ansvaret for det planlagte seminaret til høsten. 

 

Sak 23/21 RASESPESIALEN – flyttet til 14. august 2021  

Denne rasespesialen vil gå som planlagt. 

 

Loddsalget: Ingen av regionkontakter har meldt seg som loddselger, slik at det per i dag kun er Hildur og Eva 

som står for loddsalget.  

Vi prøver å annonsere på nytt, og sender også mail til medlemmer. Trekkes på rasespesialen.  

 

Sak 25/21 Medlemsmøte – Det vil bli medlemsmøte 15. september, samme tema som det avlyste møte.  

                   Alle som deltar på medlemsmøte er med i trekning om en gavepremie.  

  

Sak 26/21 Ad. Pusteproblemer på rasen etter innsendt fra medlem. AHR har sett på dette og viser til at Agria 

statistikken viser litt økt risiko for problemer med nedre og øvre luftveier sammenliknet med alle raser uten at 

dette er spesifisert nærmere. 

Helseundersøkelsen viser at 4,4% puster noe anstrengt ved rask turgåing. Kun 1 hund (av 250 

respondenter) er operert for lang bløt gane, ingen er operert for trang neseåpning. 

Slik vi tolker dette er det ingen grunn til å gå videre med dette da vi mangler fakta for å kunne si at 

dette er et problem. 

 

Sak 27/21 Innkjøp av effekter til klubben for salg. Disse kan også brukes som dommergaver, premier osv. Vi ser 

nærmere på tilbudet og gjør en bestilling. 

 

Nye saker: 

Sak 28/21 ST-kalenderen 2022. Status. Få bilder er kommet inn. Oppfordrer medlemmer til å sende inn til 

kalenderen. Om det ikke kommer inn bilder vil det ikke være mulig å lage kalender for 2022. Sender 

påminnelse til alle medlemmer. 
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Sak 29/21 NKKs 60. ordinære representantskapsmøte lørdag 27. og søndag 28. november 2021. Knut A Flatner 

deltar om det er ok i forhold til hans verv i NKK, Jan Klaastad er vara.   

 

Sak 30/21 ST-Nytt nr. 2/21: Status. Vi står uten faste som har ansvaret for Shih Tzu bladet.  Vi forsøker å få en 

redaksjonsmedarbeider. 

Styret jobber med stoff til neste Shih Tzu blad og vil ta ansvar for at det utgis i begynnelsen av september.  

 

Sak 31/21 - På tide å få til dommerkonferanse. Hildur Johnsen sjekker med NKK hvordan vi legger til 

dommerkonferanse i disse tider, evt. til neste år.   

 

Eventuelt: 

• NKK har flyttet utstillingen fra Lillestrøm til Sandefjord. 

• Knut A Flatner sjekker med NKK hvem som er autorisert som dommere på rasen og sender ut 

dommerkompendiet/Shih Tzu kompendiet til alle.  

• Knut A Flatner sjekker opp pris på vandrepokaler til BIR- junior og veteran. Statutter må skrives. 

• Jan Klaastad kjøper inn 3 albumer for bruk til BIR junior og veteran, samt klubbchampioner. 

• Retningslinjene for div verv i styret/klubben vil bli oppdatert   

 

 

Møte slutt: Kl. 21.20 

 

Neste styremøte: 10. august kl 19.00 

 

 

Eva K Larsen 

Sekretær 


