
NORSK SHIH TZU KLUBB 
Årsmøteprotokoll 
Dato: 02.03.2019 Sted: Best Western Hotell, Eidsvoll {Letohallen} Tidspunkt: kl 18:00 
 
Representanter fra styret: Ragnhild Dischington, Anniken Venner, Ann Kristin Hals, Anne Lise Edvardsen. 
Representanter fra Norsk Kennel Klub: Wenche Skogli (Hovedstyret) og Christine Sonberg (Dommerforening) . 
 
Antall møtte: 23 personer, derav 21 stemmeberettiget. 
 
1. Godkjenning av innkalling 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent med ovenstående bemerkninger. 
 
2. Godkjenning av dagsorden 
Vedtak: Dagsorden ble godkjent 
 
3. Valg av: 
a. Dirigent: Jan E. Norstrøm 
b. 2 referenter: Ritha Vangen og Anniken Venner 
c. 2 protokoll underskrivere: Hildur J. Johnsen og Tor G. Jensen 
d. 3 til tellekorps: Anne Grethe Berge Johansen, Anita Rædergård og Knut Arild Flatner 
 
4. Årsberetning for 2018 
 
Vedtak: Årsberetningen ble tatt til etterretning 
 
5. Regnskap m/revisors beretning 2018 
Vedtak: Regnskap og Revisorberetning tas til etterretning. 
 
6. Handlingsplan 2019 
Når det gjelder seminar vil styret be om ønsker for både innhold og foredragsholdere fra 
medlemmene 
Vedtak: Handlingsplan tas til etterretning med ovenstående tilføyelse 
 
7. Budsjett for 2019 
Vedtak: Budsjett godkjent 
 
8. Innkomne saker 
 
1) Forslag til endring av NSTK's lov §3-1 Høyeste myndighet 
Foreslått av Michael Rosendahl: Foreslår nytt avsnitt som da blir nest siste avsnitt i paragrafen. 
o Ved person valg skal stemmeseddelen utformes slik at det skal stemmes enten Ja eller 
Blank. Det skal ikke være mulighet å stemme Nei. 
Vedtak: Ny stemmeseddel blir utarbeidet etter årsmøtet som kun gir tilgang til å stemme JA 
eller blank. Endringen må også gjøres i klubbens lover etter godkjenning av NKK. Endringen blir 
gjort for å unngå kupping av sittende styre, på den måte at klubben kan bli sittende uten et 
fungerende styre. 
 
2) Forslag til endring av NSTK's lov § 5-1 valgkomite 
Foreslått av Michael Rosendahl: Foreslår en ny setning som da blir siste setning i paragrafen. 
o Valgkomiteen kan selv foreslå flere kandidater enn det antall verv som skal besettes. 
Vedtak: Forslaget ble trukket av forslagsstiller etter kort debatt i møtet. 
 
3) Rasespesialen 
a. Sak 1. Ikke sak for generalforsamling. Forkastet 
b. Sak 2. Ikke sak for generalforsamling. Forkastet 
c. Sak 3. Ikke sak for generalforsamling. Forkastet 
d. Sak 4. Styret foreslår at rasespesialen rullerer annet hvert år rundt i landet (Nord-Norge, 
Vestlandet og Trondheim), og annet hvert årfast på Østlandet. Sendt inn av styret 
Vedtak: Styret svarer i sak a,b og c. 
Forslag d med omskriving: Styret skal til enhver tid gjøre sitt ytterste for at rasespesialen 
rullerer geografisk rundt i landet med annethvert år på Østlandet. Pinsehelga ble foreslått som 
fast helg for avholdelse av Rasespesialen. 
 
4) Netthets 
Vedtak: Saken ble trukket av forslagsstiller. Det anmodes om at alle forholder seg til NKK's og 



klubbens webpolicy 
 
5) Representant til representantskapsmøte 
Vedtak: Klubben skal være representert på representantskapsmøte 
 
6) Forslag til valgkomiteen ved presentasjon 
Vedtak: Saken ble trukket av forslagsstiller. 
 
7) Tilbakebetaling til medlemmer 
Vedtak: Saken trekkes av forslagsstiller og årsmøte ber om ny behandling i styret med 
tilbakemelding til innsender. 
 
8) Økning av medlemsavgift 
Styret foreslår økning av medlemsavgiften med kr 50for hovedmedlemmer for å sikre klubbens 
inntekter. 
Vedtak: Vedtatt med følgende forslagsendring: Årsmøte vedtar en årlig økning i samsvar med 
konsumprisindeksen fom 1.1.2020. 
 
9) Kennelregisteret i Shih Tzu Nytt 
Vedtak: Ingen sak for årsmøtet men avgjøres av sittende styre etter høring blant medlemmene 
 
 
9. Valg: 
Resultatet ble som følger: 
Leder: Ragnhild Dischington 
Nestleder: Ikke valgt 
Styremedlem: Ann Kristin Hals 
Styremedlem: Jan Erik Klaastad 
Styremedlem: Ikke valgt 
Varamedlem: Arne Haaland 
Varamedlem: Torill Svendsen 
 
Leder valgkomiteen: Hildur J.Johnsen 
Varamedlem til valgkomiteen: Per Åge Frank 
 
Foreslått nestleder og et styremedlem ble ikke valgt og gir gjenstand for ekstraordinært årsmøte. 
Det ble gitt 38 godkjente stemmer hvorav 17 forhåndsstemmer. Av totalt antall mottatte stemmer 
ble 9 stemmer forkastet. 
 
 
Styret 
/s/ 


