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                                                                                      Stjørdal, 14.12.2017 

 

Referat til styremøte 13.12.2017 kl 19.30. – 21.05 på Skype 

Til stede: Ritha Vangen, Jan Norstrøm, Maria Engen, Per Åge Frank, Hildur 

Johnsen, Laila Midtun Pedersen og Anne Grethe Berge Johansen 

 

Saker til behandling: 

01/17 Godkjenning av ref. fra styremøte 15.11.2017. 

 Godkjent uten bemerkning 

 

05/17 Resultatet av Høringen ang mestvinnerlisten. 

Konklusjon: Vi har fått svar fra 51 medlemmer og forslag A fikk 38 stemmer, 

forslag B fikk 13 stemmer. Slik at vi fra 01.01.2018 skifter mestvinnerliste 

utregning. 

 

31/17 Shih Tzu kompendiet. 

Konklusjon: Vårt  flotte Shih Tzu Kompendiet er ferdig og vil bli sendt til 

trykking når vi har fått avklart hva det koster. Hildur Johnsen sjekker med 

trykkeriet.  

 

32/17 Hundens dag 9.6.18 

Konklusjon: NSTK står over i 2018 da vi ikke har noen utstilling den helga. 

 

33/17 Verving av medlemmer/valpekjøpere. 

Konklusjon: NSTK sjekker ved årskiftet hvem som har vært flinkest til å verve 

nye medlemmer, legger ut på nstk.no slik at de som har vervet medlemmer kan 

melde seg til Ritha Vangen slik at vi får kvalitetssikret dette. Den som har vervet 

flest får en gave fra NSTK. 

 

34/17 Protest til NKK at kun Åpen klasse hanner ble flyttet til annen dommer på  

          Lillestrøm. 

Konklusjon: NSTK vil sende inn en klage på at bare Åpen klasse hannene ble 

flyttet til ny dommer, styret vil at hvis det blir for mange hunder påmeldt må de 

heller dele slik at hannene får en dommer og tispene en dommer. Ansvarlig: 

Anne Grethe B Johansen og Ritha Vangen 

 

35/17 Årsmøtepapirer 

Konklusjon: Papirene er under planlegging og i rute. 
 

Oppfølgingsaker: 
-30/17 Endring/tillegg i Rasestandard for Shih Tzu 208 fra FCI av 09.10.2017  
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Konklusjon: Brevet er godkjent fra styret og vil bli sendt til Shih Tzu styrene i de 

nordiske land. 

 

Ref.saker 
NSTK`s Økonomiske status 

Kasserer orienterte om den økonomiske situasjonen og den er bra. Kasserer 

jobber også med å få regnskapet klart til å oversende revisor ved årskiftet. 

 

Fra NKK:  
- Jakt: Medlemmer til ulike komiteer og utvalg; Agility, mentaltester, RIK. 6.12 

Taes til etteretning 

- Lovmal. Mail 28.11.12 

Konklusjon: Vi fører den opp som sak på neste styremøte, Hildur Johnsen, Ritha 

Vangen og Jan Nordstrøm ser på saken og legger frem på neste styremøte. 

- Opplysninger om klubben og medlemskontingent 2018. 30.11 

Konklusjon: Sjekker opp mot NKK`s side.  

- Søknad om å få arrangere offisielle konkurranser i juniorhandling.23.10.17 

Taes til etteretning 

- Oppnevning av FCI representant i perioden 2017-2019 - NY KOMITÉ  

Taes til etteretning 

 

Eventuelt:  

-  Ønsker forandring på utstillinger/resultater på websiden vår. 

NSTK er enige om at vi ikke venter på valperesultatene fra 1.1-18. Det er opp til 

de som stiller valper og sende inn resultatene for å komme på mestvinnerlisten. 

Laila M Pedersen  hjelper til å se på om det er noen forandringer vi kan gjøre for 

å få hjemmesiden  bedre. 

- Opprydding på hjemmesiden til NSTK 

NSTK vil gjerne at hovedsiden blir oppdatert med motiver fra de restpektive 

årstidene slik som Jul, påske, sommer osv. 

- Avelsrådet er i gang. 

-Certordningen.NSTK vil legge ut på hjemmesiden spørsmål  om det er noe 

forandring i medlemenes meninger etter at fullcert ordningen har vært i bruk 

noen år. Frist 5.1-2018 Hvis ikke sender NSTK inn til særkomiteen om å gå bort 

fra fullcert ordningen. 

Ansvarlig: Ritha Vangen sender til NKK etter at fristen er utgått. 

 

Neste styremøte15.1-18 kl 19.30 

 

Anne- Grethe Berge Johansen 


