
Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 
 

 

Referat fra styre møte 25/10-2018     19.30-21.50 

Tilstede på Skype Ragnhild Dischington, Per Åge Frank, Jan Erik Klaastad, Ann Kristin Hals, Anne Lise 

Edvardsen, Anniken Venner 

 

1/18 Godkjenning av referat 

Referat 25/10-2018 Godkjent uten anm. 

 

24/18 Valp/Matchshow 

Showet ble gjennomført med godt overskudd. Kommet en reaksjon på at det var en hund påmeldt i 

ringsekretær sitt navn, på det uoffisielle veteranshowet. Veldig uheldig, men har ingenting å si i 

forhold til selve showet. Det er også kommet inn en mail om å få tilbakebetalt påmeldingsavgiften da 

ringsekretær er oppdretter til dennes hund, dette er ikke vanlig prosedyre. Og vil derfor ikke bli gjort. 

Vedtak: Allerede i full gang med å planlegge ett nytt show i mars. 

Oppfølgingssak. 

 

35/18 Årsmøte 2019 

Styret ble enige om å avholde årsmøte 2019 på Letohallen Lørdag 2 Mars, i forbindelse med en 

dobbelt utstilling der. 

Vedtak: Valgkomiteen kontaktes, så de kan begynne sitt arbeid. Lage 

annonse om dette. Anniken Venner og Ann Kristin Hals samarbeider om 

dette. Dette blir også å finne i klubbens kalender. 

 

 

34/18 NSTK 10 års jubileum 

Styret ble enige om å feire denne dagen på vår rase spesial 15 september 2019. Det ble også enighet 

om å innføre open-show.  

Vedtak: Jobbe med å få alle ting på plass. Og lage denne dagen spesiell for 

våre medlemmer. Sak neste møte. 

 

 

8/18 Klubbens beholdning 



Det er en fordel at klubbens beholdning skal stå hos en i utstillingskomiteen. Så styret vedtok å sette 

inn Ann Kristin Hals som materialforvalter. 

Vedtak: Flytte hengeren fra Maria Engen til Ann Kristin Hals. 

Gi beskjed så materialforvalter blir forandret på 

hjemmesiden. 

 

36/18 Kennel liste 

 

Jan Erik Klaastad har vært i kontakt med NKK for å få tak i alle kenneler i Norge som har Shih Tzu, 

dette er ikke mulig. Dette for å få en oversikt. 

Vedtak: Annonsere etter flere som vil melde sin kennel inn i klubbens 

kennel og hannhund register.   

 

38/18 Avlsgodkjennelse innsendt av medlem 

Styret har mottatt to mailer fra ett av våre medlemmer. Om avlsgodkjenning av shih tzu og om egen 

klasse for kortklipte shih tzu. Dette er saker vi i styret føler vi ikke kan ta stilling til alene, så vi vil 

oppfordre til å sende inn dette som årsmøte saker. 

Vedtak: Svare medlem pr mail å oppfordre denne til å sende det inn 

som årsmøte sak. 

 

39/18 Rasespesialen 2020 

Ett medlem har sendt inn en oversikt på utstillingsantall i nord og vest. I forhold til at det har blitt 

vurdert å ha NSTK rasespesial i Tromsø i 2020. Dette er ett økonomisk spørsmål. Styret må kunne 

forsvare å legge rase spesialen der. Det er mulig for å få en trippe utstilling der i Juni 2020.  

    Vedtak: Sak neste møte 

Oppfølgingssaker:  

-Representantskapsmøte NKK 3-4/11-2019 

    Vedtak: Jan Erik Klaastad representerer styret i NSTK her. 

 

Eventuelt: 

-Etter møte med kasserer kom det frem at det er avsatt 16 000,- til evnt. reiser i forbindelse med 

World Shih Tzu Congress.  

Vedtak: Styret vedtok å gi 3000,- pr. pers. til dekning av reisekostnader til 

denne kongressen. Mot at de som reiser lager ett reise brev, samt holder ett 

foredrag fra dette. Ann Kristin Hals og Anne Lise Edvardsen representerer 

styret her. 



 

-Raseparaden på NKK Lillestrøm. Vi skal selvfølgelig være representert her. 

   Vedtak: Anne Lise Edvardsen sender inn en presentasjon og melder rasen på. 

 

-Det er kommet inn reaksjoner på at en av klubbens regionkontakter har laget en hemmelig side til 

sin region, der hun har informasjon om evnt. shih tzu treff og kommunikasjon for de med vår rase i 

sin region. 

Vedtak: Ann Kristin Hals har sjekket at denne siden på ingen måte er 

hemmelig, men tiltenkt å samle medlemmer i nettopp sin region. Hvem som 

helst av våre medlemmer kan bli medlem der. Legge inn en link på klubbens 

facebook side. 

 

-Det er flere i styret og medlemmer ellers som går med planer om å lage forskjellige premier, til 

rasespesialer og lotteri. Dette er veldig kjærkomment for klubben, og vil komme hele klubben til 

gode. 

 

-Det er ett spørsmål om man skal ha en årsmøtesak av hvor man skal avholde klubbens rasespesialer. 

Om man skal avholde denne på Østlandet annen hvert år. Dette er en vurdering i forhold til klubbens 

økonomi, men bør drøftes sammen med klubbens medlemmer. 

 

 

Fra NKK: 

- Norgesmesterskap 

Mottatt 

 

      Neste styremøte 20/11-2018 

 

 

Ann Kristin Hals       Næroset 30/10-2018 

Sekretær NSTK     


