
Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 
 

 

Referat fra styre møte 06/12-2018     19.30-22.30 

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

Gyldig fravær: Anne Lise Edvardtsen, Anniken Venner 
 

 

1/18 Godkjenning av referat  

Referat 25/10 -2018 godkjent 

 

35/18 Årsmøte 2019 

Planlegging av årsmøte. Styret besluttet å spandere pizza på de av medlemmene som deltar på 

årsmøte, da det ofte kan bli sent pga møtetidspunktet. 

 

34/18 NSTK 10 års jubileum 

Dette må forskyves ett år, da styret var litt raske i avtrekkeren. Klubben ble registrert i Brønnøysund 

registeret 4/10-2009. Men ble først egen klubb 01/01-2010. Så da blir feiringen av dette lagt til 2020.  

 

39/18 Rasespesialen 2020 

Denne utstillingen skal rullere etter ett vedtak på dette i 2011. Dette året er det Nord- Norge sin tur. 

Vi har mulighet til å ha en trippel utstilling der i 2020, dette blir helga 13-14/06-2020. Vi har flere i fra 

styret som bor der oppe, som vil ta seg av å arrangere dette, så vi klarer å holde kostnadene nede. 

     Vedtak: Rasespesialen 2020 blir i Tromsø 

 

45/18 Papirer 

Styret har forsøkt å få alle papirer fra det forrige styret, Styret skriver en felles mail til de som har 

gått av. Ann Kristin Hals skriver en mail. 

 

40/18 NSTK Informasjonehefte 

På hjemmesiden står det at vi skal utarbeide ett nytt hefte. Dette er ett hefte i papirform. Styret 

besluttet å legge dette ut som informasjon på klubbens hjemmeside. Jan Erik Klaastad prøver å få tak 

i filen. 



 

41/18 Blandingsavl 

Blandingsavl er ett økende problem. Norsk Retriverklubb har laget en artikkel om dette, og vi som 

klubb bør også engasjere oss litt i forhold til dette. Styret ble enige om at dette bør tas opp i 

avlsrådet. Per Åge Frank tar seg av dette. 

 

 

42/18 Bruk av elektroniske kritikker fra 01/01-2019 

NKK har vedtatt at fra 01/01-2019, så skal alle klubber som arrangerer utstillinger, ha mulighet til å 

legge ut alle kritikker elektronisk.  

    Vedtak: Klubben kjøper 3 I-pad til bruk i utstillinger i fremtiden 

 

43/18 Innsendt sak 

Sakene har vært oppe til behandling. Og styret har svart vedkommende. 

 

44/18 Webmaster 

Det har vært litt dårlig kommunikasjon, som har resultert i en del misforståelser. Og sørge for bedre 

kommunikasjon i fremtiden. Webmaster gjør en super jobb med hjemmesiden til klubben. Styret 

besluttet å sende en beklagelse til webmaster. 

 

26/18 foreløpig budsjett 2019 

Styret trenger ett budsjett møte med kasserer om foreløpig budsjett for 2019. 

Vedtak: Styret prøver å få til ett møte med kasserer i løpet av 

uke 3 2019. 

 

49/18 Kasserer 

Det er ønskelig at en kasserer skal være en person som sitter i styret. Det ble derfor diskutert om 

dette bør være en årsmøte sak.  

  

50/18 Innkommende sak fra medlem 

Saken er tatt opp og dette er en personal sak. 

- Vedtak: Ragnhild sender en mail til medlem. 

 

 

 



 

47/18 Anke vedr. sak 24/18 

Styret tok igjen opp saken, og ble enige om å stå ved sin avgjørelse. 

 

51/18 Revidert budsjett 

Revidert budsjett for 2018 er godkjent 

 

48/18 Shih Tzu Bladet 

 

Bladet er utarbeidet, og styret har sett på det. Noe av innholdet blir utsatt til neste blad, pga side 

antallet. Vi har fått inn mange annonser, så vi får ett veldig fyldig blad denne gangen. Jan Erik 

Klaastad henter og får det utsendt, med hjelp av Hildur Johnsen som har sagt seg villig til å hjelpe til. 

 

 

46/18 Seminar 

 

Klubben trenger ett nytt seminar. Så styret ble enige om at vi vil oppfordre medlemmene til å komme 

med forslag på hva de vil at ett seminar skal inneholde. 

- Vedtak: Lage en annonse på dette til blad nr. 1 2019 

o Legge inn i budsjettet i 2019 

 

 

 

Fra NKK 

Nytt regelverk for blod- og fersksporprøver   

     -Mottatt 

Kompetansegruppen for ettersøk 

     -Mottatt 

Ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser 

- Mottatt 

Landslaguttak 

- Mottatt 

Medlemskontingent 2019 

- Mottatt og svart på undersøkelsen 

Avlsrådkurs 2019 ?? 

- Tas opp på neste styremøte 

Oppnevning av medlemmer til HS-oppnevnte komiteer, 2019 

- Tas til orientering 



 

 

 

 

 

Neste styremøte 17/01-2019 

 

 

Ann Kristin Hals 

Sekretær NSTK 

 


