
                                

  Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 
 

 

Referat fra styremøte 24.09.2020 kl. 18.00 

Tilstede: Hildur Johnsen, Jan Klaastad, Knut Arild Flatner, Anniken Venner, Camilla Lagestad, Linn Beate 
Elvesveen og Eva K Larsen 
 
Sak 1/20 . Referat fra 26.08.20 godkjent 
 
Oppfølgingssaker: 
Sak 44/20 Status – Gruppe for kortklipte. 
Vi drøfter mulighet for bedømmelse av kortklipte, dog ikke offisiell, men f.eks. i egen gruppe i forkant av f.eks. 
rasespesial, open show eller valpeshow. 
Forslag om avlsgodkjenning av kortklipte, ved at de stilles ut og får minst en VG av dommer. 
Enig i at i såfall må en godkjent dommer bedømme hunden. Knut A og Camilla jobber videre med dette. 
Regionkontaktene oppfordres til å samle rasens medlemmer for treff/turer osv. 
 
Sak 50/20 Planlegging av EO-årsmøte 
Årsberetning, handlingsplan og budsjett for 2020/-21. 
Anniken sender på høring til medlemmer om det er ønskelig å få shih tzu bladet digitalt. Enighet om ikke å 
kjøpe nettbrett, da vi kan leie med support. 
Knut Arild sjekker med zoom for evn å arrangere kurs/foredrag osv til medlemmer. 
Styret jobber videre med å få en oversikt og godkjenning av regnskapet 2019. Pga fortsatt manglende bilag er 
det vanskelig å se resultatet, men vi håper likevel at vi får gjennomført ex. årsmøte i november. 
Pga utgifter med ikke avbestilt hotell ønsker vi at alle flyreiser og alle bookinger gjøres med 
avbestillingsforsikring. NSTK dekker ikke ubrukt fly eller hotell i regi av klubben, der det ikke er tegnet 
avbestillingsforsikring. Når regnskapet 2019 er fullført vil vi ta kontakt med NTTK for at regnskapet for Fenstad 
utstillingen 2019 blir sluttført og oppgjort mellom klubbene. 
Jan og Anniken lager budsjett for utstillinger. 
 
Vedtak: NSTK ser ikke grunn til å ha ekstern regnskapsfører med de ekstrakostnader det medfører.  
Avtalen med ekstern regnskapsfører avsluttes. Dette vil gjelde fra 2021. Kasserer tar kontakt med 
Brønnøysundreg for oppdatering når året er omme. 
 
Dokumenter til EO-årsmøte behandles videre i et senere styremøte. 
 
Møte slutt kl. 21.00 
 
Sekretær 
Eva K Larsen 

 
Neste styremøte 28.09.20 20 kl. 18.00 


