
                                

  Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 
 

 

Innkalling til årsmøte 2021 - NSTK 

Årsmøtet avholdes digitalt lørdag 13. mars 2021 klokken 17.00 på Zoom.  

Alle som vil delta må melde seg på: Send mail til nstk.styret@gmail.com innen onsdag 10. mars 

2021 kl. 12.00. De som melder seg på vil få tilsendt en link til møtet.  

 

Dagsorden:  
1.  Godkjenning av innkalling  

2.  Godkjenning av dagorden  

3.  Valg av:  

a)  Dirigent  

b) 2 referenter  

c) 2 protokoll underskrivere  

d) 3 til tellekorps  
 
4.  Årsberetning 2020 
5.  Regnskap 2020 med revisorrapport 
6.  Handlingsplan 2021 og 2022  
7.  Budsjett 2021 og 2022 
8.  Innkomne saker: 
 a)  Medlemskontingenten  
 b)  Retningslinjer for avls-og helserådet (AHR) – forslagstiller: Styret og AHR 
 c)  Krav til annonsering av valp  
 
9. Valg: 
 a) Nestleder, velges for 2 år  
 b) 2 styremedlem, velges for 2 år  
 c) 2 varamedlemmer til styret, velges for 1 år  
 d) 1 til valgkomite, velges for 2 år  
 e) 1 vara til valgkomite, velges for 1 år 
    
Medlemmer / familiemedlemmer i NSTK som har betalt kontingent for 2021 og har fylt 15 år, har 
møterett.  
Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent senest 3 uker før årsmøtet er stemmeberettiget. 
 
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50% + 1 av stemmene, blanke stemmer teller 
ikke). 
 
Vel møtt! 
 
21.02.2021 
Styret, NSTK 

mailto:nstk.styret@gmail.com


Årsberetning Norsk Shih Tzu første halvår i 2020 

 

Leder:    Ragnhild Dischington, 9407 Harstad 

Nestleder:   Monica Therese Myrseth, 9407 Skodje 

Sekretær:   Ann Kristin Hals, 2387 Brumunddal 

Styremedlem:  Jan Erik Klaastad, 1365 Blommenholm 

Fung. Styremedlem:  Arne Haaland, 0570 Oslo 

Vara Medlem:  Torill Svendsen, 1710 Sarpsborg 

   Styret har hatt 12 styremøter. 

Kasserer:   Ekstern regnskapsfører  

 Fokus Regnskap v/Lene Johansen 

Revisor: Michael Rosendahl, 5142 Fyllingsdalen 

Vara Revisor: Bente Langaker, 4262 Avaldsnes 

 

Valgkomite: 

Leder:   Hildur J. Johnsen, Heggedal, valgte å trekke seg i januar 2020 

Medlem:  Tor Gøran Jensen, Skogbygda, rykket opp som leder av komiteen. 

Medlem:  Unn Lyngbø, Hosteland 

 

Utstillingskomite: 

Leder:   Anne Lise Edvardsen, Kvaløya 

Medlem:  Lene Nordseth Granholt, Minnesund 

Medlem:  Lill Mari Aarmo, Fetsund 

Medlem:  Ann Kristin Hals, Brumunddal 

 

Seminar 2020: 

Seminar har lenge vært en prioritet, 21-22 mars 2020 skulle det avholdes på Quality Airport Hotel 

Gardermoen. Foredragsholdere fra både Norge og England var booket.  

Da landet ble satt på vent den 12 mars, måtte dette dessverre avlyses.  

På bakgrunn av avlysningen fikk klubben en regning på kr ca 42 000,- fra Quality Airport Hotell 

Gardermoen. Etter lange forhandlinger kom styret til en enighet med hotellet om å betale de kr 

10 000,-, mot at klubben forpliktet seg til å avholde klubbens fremtidige seminar hos dem. 

Dette var tilfredsstillende resultat, og det beste som var mulig å oppnå.  



Årsmøte 2020 

Årsmøte skulle vært avholdt 21 mars i forbindelse med seminaret klubben skulle arrangere på 

Quality Airport Hotel Gardermoen. 

 

Utstillingskomiteens arbeid: 

 

Klubben skulle arrangere en dobbeltutstilling i samarbeid med Norsk Tibetansk Terrier Klubb      

i mai 2020. Arbeidet med dette var I full gang, men stoppet opp i mars da det ble kjent at vi 

kanskje måtte avlyse på grunn av Covid-19. Den tunge beslutningen ble tatt i ett 

samarbeidsmøte med NTTK den 21 mars. 

Den 29 januar så ble utstillingskomiteen gjort oppmerksomme på at NTTK hadde bestemt 

seg for å ha utstilling uten NSTK I 2021. Tiden var derfor knapp til å få ett annet samarbeid, 

for å kunne ha ett godt utgangspunkt for utstilling med flere raser også i år 2021. Fristen for 

å søke om utstillinger er 1 februar året før. Iherdig jobbing resulterte i at vi stolt kan se frem 

i mot en trippel utstilling på Fenstad pinsehelgen I 2021. Da I samarbeid med Norsk 

Malteser klubb og Norsk Pomeranien Klubb. 

 

Rasespesialen i Tromsø, som skulle vært i juni 2020 var også ferdig planlagt. Men også 

denne måtte avlyses på grunn av pandemien.  

Den 6 mai fikk klubben mail om at NKK åpnet for at det gikk an å søke om å få avholde 

ekstra utstillinger på grunn av Covid-19. En raseklubb kunne avholde opp til 4 spesialer. Da 

begynte utstillingskomiteen i samarbeid med styret, å planlegge dobbelt rasespesial i 

august. Vi måtte benytte oss av dommere i fra Norge, på grunn av reiserestriksjoner. Men 

det åpnet for at vi kunne få første valget fra listen med dommere som ble utarbeidet med 

medlemmene i 2019. Og på bare noen dager var dommere bestilt, Fenstad booket og 

utstillingen søkt om, og godkjent.  

 

24 mai valgte utstillingsleder Anne Lise Edvartsen å trekke seg fra komiteen. Den 26 mai 

valgte også Medlem i utstillingskomiteen Lill-Mari Aarmo å trekke seg i fra komiteen. 

 

Materialforvalter: 

Ann Kristin Hals, 2387 Brumunddal 

Avlsrådet: 

Leder:  Hege Mari Finnanger 

Medlem: Maria K. Engen,  

Medlem  Jan Erik Klaastad 

        Dato 10/01-2021 

 

       Daværende sittende styret i NSTK 

v/ Ragnhild Dischington, Arne Haaland, Torill 

Svendsen, Ann Kristin Hals. 



 

Norsk Shih Tzu Klubb  

   (NSTK) 

 
Årsberetning, NSTK – 2. halvår av 2020 
 

Interimstyet f.o.m. 03.07.2020: 
Jan Erik Klaastad, Anniken Venner, Knut Arild Flatner, Linn Beate Elvesveen og Hildur J. Johnsen. 
Valgkomiteen: Anita Rædergård, Merete Baraa og Lill Mari Aarmo. 
Interimstyret har ført et sammendragsreferat av sitt arbeid frem til ekstraordinært (EO) årsmøte 27.07.2020 med 
valg av nytt styre på dagsorden. Referatet ble publisert på nstk.no. Valgkomiteen utførte sin oppgave. EO årsmøte 
ble avholdt på Olaløkka Grendehus, Jessheim. 
 
Syret har fra 27.07.2020 bestått av følgende: 
Leder:    Hildur J. Johnsen, Heggedal 
Nestleder:   Knut Arild Flatner, Oslo 
Kasserer:   Jan E. Klaastad, Blommenholm  
Sekretær:   Eva Larsen, Sortland 
Styremedlem:   Anniken Venner, Eidsvoll  
Varamedlem:   Linn Beate Elvesveen, Fluberg 
Varamedlem:   Camilla Lagestad, Tolvsrød 
Revisor:    Maria Engen, Vinterbro 
Vararevisor:   Michael Rosendahl, Fyllingsdalen 
 
Valgkomite-leder:  Anita Rædergård, Holter 
    Laila Midtun Pedersen, Nesttun 
    Lena K. Sletvold, Skatval  
Vara valgkomite  Ivar Larsen, Sortland 
Valgkomiteen har vært i funksjon og utført sitt arbeide med tanke på valg ved årsmøte 2021. 
 
Medlemmer: Klubben har i 2020 hatt 268 medlemmer, derav 43 husstandsmedlemmer.  
 
Møter: Det er avholdt 9 styremøter fra 28.07.2020, alle via Messenger tale. Referater fra styremøtene er publisert 
på klubbens hjemmeside, www.nstk.no  
Ekstraordinært årsmøte med behandling av årsrapport 2019, regnskap 2019, HP og budsjett 2020 og 2021 ble 
avholdt via Zoom 26.11.2020. den 13. mars, et sted på Østlandet (ikke bestemt). 
  
Utstillingskomiteens arbeid: Viser til komiteens årsrapport som vedlegges denne.  
 
Klubbcert: Klubbcert er utdelt på klubbens utstillinger. Hunder som har tilegnet seg klubbcert er publisert på 
www.nstk.no og i medlemsbladet Shih Tzu Nytt. Styret har besluttet å dele ut klubbcert til juniorer og veteraner 
fra 2021. Statutter er skrevet og publisert på nstk.no. 
 
Mestvinnerlistene: 09.08.2020 vedtok styret å avlyse mestvinnerlistene for året 2020. Dette pga korona 
pandemien.  
 
Avls og Helserådet (AHR): Viser til rådets årsrapport som vedlegges denne. 
 
Regionkontakter: 
Vestlandet: Marit Jakobsen, Sola 
Østlandet: Linn Beate Elvesveen, Fluberg 
Midt-Norge: Lena K. Sletvold, Skatval  
Nord-Norge: Kjersti Sollien Iversen, Hammerfest – deler av året. Fra ultimo november: Vakant. 
Klubben har fra juli hatt regionkontaktene i alle landsdeler.  

http://www.nstk.no/
http://www.nstk.no/


 
Gruppen for kortklipte:  
2020 ble det opprettet en arbeidsgruppe for kortklipte Shih Tzu. 
Gruppen har jobbet aktivt med å innhente tilbakemeldinger ifra medlemmer for å få en 
oversikt over arbeidsoppgaver som gruppen bør arbeide med. I etterkant av dette har 
gruppen begynt å kartlegge ulike muligheter for å få kort klipte Shih Tzu bedømt av 
autorisert dommer på rasen. Her har gruppen sett på ulike løsninger, både på uoffisielle 
utstillinger/klasser i regi av klubben i tillegg til å fasilitere muligheter til å få hunden bedømt 
av rasedommer. Målet er å få dette på plass i løpet av 2021. 
Sosiale arrangement er også en viktig oppgave som gruppen har arbeidet med, og gruppen 
ønsker å få på plass gode samarbeidsrutiner med regionkontaktene. Det er også blitt 
opprettet et forum via NSTK sin Facebook side, som er åpen for alle medlemmer i NSTK. 
Dette forumet er tenkt til å være en informasjons plattform for ulike spørsmål etc 
medlemmene imellom. 
Gruppen bestod pr 31.12.2020 av 2 personer, og det er ønskelig at flere personer kan 
knyttes opp til denne arbeidsgruppen. 
 
Webmaster: Kari Hundhammer, Paradis, sammen med en medhjelper fra styret. 
Hjemmesiden – www.nstk.no: Hjemmesiden i NSTK har vært driftet av Kari Hundhammer. Utstillingsresultatene 
har blitt registrert fortløpende. Disse lastes ned fra NKK direkte, eller så sendes resultatene inn av medlemmene 
som deltar på slike. Bilder mottas fra medlemmene. 
 
Utstillingskritikker: Kritikkene blir fortløpende lastet ned fra NKK og blir publisert på www.nstk.no. 
Utstillingsresultater for valpeshow må i de fleste tilfeller sendes inn av medlemmene. Webmaster publiserer 
dette. 
 
Mestvinnerlistene er utregnet av Michael Rosendahl i samarbeid med Kari Hundhammer ut fra gjeldende poeng-
regler, og omforent liste publiseres av webmaster. Registrerte titler på hver enkelt hund lastes ned fra NKK 
dogweb og publiseres samtidig med listen. Ved årets slutt innhenter webmaster også bilder av den enkelte hund 
på listen.  
 
NSTK på Facebook: Klubben har egen side på Facebook (FB). Denne administreres av webmaster og styret. Denne 
har vært brukt som et supplement til klubbens hjemmeside, og styrets erfaring er at dette letter 
informasjonsflyten ut til medlemmene. 
 
Nye norske utstillingschampioner (N UCH): 11 norskeide Shih Tzu har tilegnet seg tittelen N UCH i 2020. Diplomer 
er sendt eiere som er medlem av NSTK der tittelen er godkjent av NKK. Medlemmer med ny N UCH har hatt 
anledning til gratis presentasjon i Shih Tzu Nytt og 3 eiere har benyttet seg av tilbudet.  
Styret gratulerer alle! 
 
Den Norske Championatboken: Oppdatering av championatboken har Kari Hundhammer hatt og med Hildur J. 
Johnsen som medhjelper ved behov. Kari Hundhammer har registrert alle nye N UCH fra mai 2016 fortløpende og 
arkivert dette, slik at Championatboken kan oppdateres når tiden er inne for det. 
 
Shih Tzu kalender 2021: Det er blitt laget kalender for 2021. Jan E. Klaastad og Kari Hundhammer har stått for 
utførelsen av denne. Klubben har solgt alle kalendrene som ble trykket. 
 
Medlemsbladet – Shih Tzu Nytt (ST-Nytt): Redaksjon: Styret. Medarb.: Kjersti Sollien Iversen fram til oktober 
2020, da hun sa fra seg ansvaret for bladet.  
Styret overtok da utgivelsen av bladet og Hildur J. Johnsen stilte seg til disposisjon sammen med  Kari 
Hundhammer og Jan Klaastad, da de tidligere har samarbeidet om bladet og overgangen gikk greit. 
Shih Tzu Nytt er vårt medlemsblad. Bladet har vært utgitt til hovedmedlemmer 3 ganger i 2020, dvs at nåværende 
styre har utgitt de 2 siste eksemplarene i 2020. Bladet har vært trykket i A4-format i farger. 



Regionkontaktene har bidratt med innlegg til bladet, og det samme har gruppen for kortklipte hatt. Mange av 
medlemmene har vært flinke til å annonsere. Styret besluttet å gi gratis juleannonser til medlemmer.  Klubben har 
brukt HG-Media til trykking av ST-Nytt. Bring har blitt benyttet til utsending av bladene. 
 
Kennelregister: Det har vært registrert 14 oppdrettere i kennelregisteret i 2020 
Hannhundregister: Det har vært registrert 9 hanner i hannhundregisteret på nstk.no og 11 hanner i ST-Nytt i 2020. 
Begge registrene er betalt av innehavere/eiere og er publisert på www.nstk.no og i Shih Tzu Nytt. Fra 01.01.2021 
har styret besluttet at alle medlemmer skal ha gratis registrering i kennelregisteret.   
 
Rasekompendium for Shih Tzu / Shih Tzu kompendiet:  
Kompendiet er blitt delt ut til alle dommere som har dømt vår rase på utstillinger i 2020 og sendt til de vi har fått 
beskjed om er under utdanning.  
Shih Tzu kompendiet er tenkt brukt til avholdelse av Dommerkonferanse. Kompendiet er også for salg til 
medlemmer og spesielt interesserte for rasen. 
 
Årets Shih Tzu: Rosetter for Årets Shih Tzu 2019 med bakgrunn i MV-listenes poeng, ble tildelt vinnerne etter 
rasespesialen på Fenstad. De som ikke deltok på spesialen fikk rosettene tilsendt. Styret gratulerer alle vinnerne! 
 
Økonomien i klubben:  
Det vises til årsregnskapet. 
 
Eiendeler: Det er ført liste over klubbens eiendeler og listen vil være tilgjengelig under årsmøtet. 
 
Styret takker for året som har gått og håper 2021 vil bli et godt år for alle medlemmer i Norsk Shih Tzu Klubb, og at 
2021 blir mer aktivt i forhold til hundesport og at medlemmer kan treffes oftere.  

 
Norsk Shih Tzu Klubb 

31.12.2020 
 
Hildur J. Johnsen    Knut Arild Flatner   Jan E. Klaastad 
leder (sign)     nestleder (sign)    kasserer (sign) 
 
Eva Larsen          Anniken Venner 
sekretær (sign)          styremedlem (sign) 
 
Linn Beate Elvesveen         Camilla Lagestad 
varamedlem (sign)         varamedlem (sign)  
   
 

http://www.nstk.no/


Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 

 

  

 

Årsberetning av utstillingskomiteen (UK) 
 

Leder:   Anniken Venner (f.o.m juli 2020) 

Medlem:  Lill Mari Aarmo, Karl-Erik Nedregaard, Eva K. Larsen, Anne Lise Edvardsen 

   Lene Granholt (t.o.m august 2020) og Ann Kristin Hals (t.o.m juni 2020) 

Materialforvalter: Ritha Vangen 

UK’s medlemmer ble dannet etter ekstraordinært årsmøte den 27.07.20. UK måtte arbeide i rekordfart da det var planlagt 

to dager med rasespesial i august, som også ble årets første utstilling for NSTK på grunn av Corona pandemien som 

herjer over landet. 

Vår første utstilling var NSTK’s 10 års jubileumshelg, to dager med rasespesial arrangert den 22 og 23 august i Fenstad. 

Det var påmeldt 70 hunder lørdag for Kari Haave og 54 søndag for Espen Engh. Dette arrangementet ble også omtalt i 

Harstad Tidende. UK er godt fornøyde med dette arrangementet og videre fremdrift i det UK, noe også de mange gode 

tilbakemeldingene fra dommere, deltakere og ringpersonale reflekterer. 

Videre arrangerte vi rasespesial og valpeshow for miniatyr raser i Tromsø 20 september. Arrangementet var utført 

utendørs samme helg som Norsk Kennel Klubb sin utstilling. Vi hadde 26 påmeldte hunder for dommer Bente Bjerkaas og 

14 valper på valpeshowet, noe UK er meget godt fornøyd med. Vi var også heldige som fikk Anne-Cathrine Uneldsrød til å 

dømme vår rase på valpeshowet. Med tanke på at utstillingen var et utendørs arrangement var nok dato satt noe sent på 

høsten så langt nord. I denne forbindelse tar UK med seg de mange erfaringene og tilbakemeldingene fra utstillingen 

videre i utvikling og forbedring av sine rutiner og gjennomføringer. 

Det største arrangement vi hadde i 2020 var valpeshowet på Jessheim. Her lå det mye planlegging og tilrettelegging pga 

Corona situasjonen i landet og hvordan vi kunne arrangere, samtidig begrense smitte så langt det gjorde seg. Til sammen 

hadde vi 195 valper påmeldt fordelt på to dager (17-18 oktober). Våre dommere for dagen var Roy Fjerdingby og Adriane 

Andersen. UK er svært fornøyd med dette arrangementet! Vi har fått veldig mange gode tilbakemelder i senere tid både 

av dommere, ringpersonell og utstillere. 

Dessverre måtte vi avlyse årets siste rasespesial på Jessheim pga Corona pandemien. 

UK jobber strukturert opp mot retningslinjer som er nedsatt. UK er meget godt fornøyd med den nye sammensetningen 

som oppleves å ha god dialog og kommunikasjon med både drivkraft, initiativ og vilje til godt, kontinuerlig samarbeid 

mellom komitemedlemmene. 

UK gleder seg til ett nytt utstillings år! 

Vennlig hilsen, Utstillingskomiteen i NSTK 



Avls-og Helserådet arbeid i 2020. 
 
Avls- og helserådet (AHR) har i løpet av 2020 både endret navn og sammensetning. Etter 
valget 27.07.2020 ble sammensetningen: 
Eva Larsen, leder og sekretær 
Maria Engen, statistikkansvarlig 
Anita Rædergård, Vigdis Giltun 
Jan E. Klaastad, Signy Elvesveen 
 
Kort tid etter konstitueringsmøtet valgte Eva Larsen å trekke seg for å kunne konsentrere seg 
om sin oppgave i styret og utstillingskomiteen. Ny sammensetning ble deretter: 
Maria Engen, leder  
Jan E. Klaastad, sekretær 
Anita Rædergård, Vigdis Giltun og Signy Elvesveen. 
 
Navnet ble endret fra Avlsrådet til Avls- og helserådet da det bedre beskriver rådets 
virkeområde. 
 
Helseundersøkelsen 
Spørreundersøkelsen ble påbegynt i desember 2019, pågikk hele året og ble avsluttet i 
desember 2020. Totalt ble det levert inn svar på 250 hunder. Forholdene tatt i betraktning er 
dette et bra resultat. Det som umiddelbart er synlig, er bla navlebrokk. Noe som AHR må 
sette søkelys på. Vi vil publisere hele undersøkelsen i begynnelsen av 2021. Vi vil jobbe 
videre med hva tallene kan fortelle oss. 
 
Retningslinjer for avl 
AHR har begynt å utforme avlsanbefalinger utover de generelle grunnreglene med 
utgangspunkt i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett, og helseundersøkelsen spesifikt 
for vår rase. 
 
Retningslinjer for avls- og helserådet 
AHR har begynt evalueringen av retningslinjene for rådet vedtatt 4/3-2017, og vil i samarbeid 
med styret vurdere noen endringer eventuelt en revidering. 
 
Utvalg/råd 
Etter ønske fra Avlsrådet har styret bestemt at ved endringer i et råd/utvalg skal eksisterende 
medlemmer konsulteres før beslutning fattes. 
 
RAS Rasespesifikk avlsstrategi 
Revisjonen er utsatt på ubestemt tid. AHR har anskaffet Agrias forsikringsdata-Rasestatistikk 
som tidligere utgave er basert på. AHR har vært i kontakt med flere forsikringsselskap uten 
resultat så langt. 
 
AHR har i tillegg: 
 
-lagd statistikker fra Dogweb som ble publisert i St-Nytt. Vi fortsette dette arbeid inn i 2021. 
-besvart et par henvendelser fra medlemmer som vi vil følge opp. 
-utarbeidet et forslag som omhandler Hannhund og Kennelregistret. 
 
NKK’s Brachycephale Råd har for tiden ingen aktivitet. De første raser i gruppen kan nå 
BOAS testes av NKK’s godkjente veterinærer. Wenche Skogli fra rådet er nå i samarbeidet 
med FCI Committee for Canin Welfare and Health for dogs Woldwide. Vi ønsker lykke til, og 
vil følge dem i arbeidet. AHR følger opp problemstillingen i sitt videre arbeid. 
 
Avls-og Helserådet 7/1-2021 



     

Celle Celle

RESULTAT
D3 Medlemsavgifter 62 638,00 1 0 62 638,00

Mestvinnerrosetter 0,00 0,00 E4

D5 ST-nytt 4 225,00 2 47 310,47 26 -43 085,47 E5

D6 Kalender 7 810,00 3 2 210,00 27 5 600,00 E6

D7 ST-kompendiet 1 583,00 4 -1 720,28 28 3 303,28 E7

D8 Championbøker 0,00 5 0,00 0,00 E8

D9 Utstilling 2 943,82 6 7 398,55 30 -4 454,73 E9

D10 Rasespesialen 52 518,00 7 41 858,22 31 10 659,78 E10

D11 Valpeshow 61 893,00 8 44 112,25 32 17 780,75 E11

D13 Lillestrøm 0,00 0,00 0,00 E13

D12+14 Andre inntekter/kostnader 700,00 10 10 577,90 34 -9 877,90 E12+14

D15 Årsmøte 0,00 1 900,00 -1 900,00 E15

D16 Møte, kurs oppdatering 0,00 500,00 36 -500,00 E16

D17 Annen aktivitet 0,00 13 25 000,00 37 -25 000,00 E17

Totale innteker/kostnader: 194 310,82 179 147,11 15 163,71
Finnansielle poster 40,44 2 943,92 38 -2 903,48
Resultat: 194 351,26 182 091,03 12 260,23

Kostnader spesifiert etter vedtak i
D28 Henger 0,00 130 658,77 Egenkapital bunden E28 årsprotokollen 2018:
D29 Varelager 19 116,82 16 1 970,00 40 Annen kortsiktig gjeld E29 Totale portokostnader 2020: 13 050,47
D30 Medlemsfodringer 0,00 12 260,23 Ikke disponibelt resultat E30 Ekstra ordinært årsmøte 2020: 1 900,00
D31 Andre kortsiktige fodringer -875,00 18 16 122,00 Ikke disponibelt resultat 2019 E31

D32 Avsettning t.p.f 0,00 Lotteri samlet 13 840,00
D33 Kontantkasse NSTK 0,00
D34 Kontantkasse RØ 0,00
D35 Kontantkasse UK 3 949,50 22

D36 Bank 138 819,68 23

161 011,00 161 011,00 0

Regnskap for NSTK 2020
INNTEKTER KOSTNADER

EGENKAPITAL & GJELDEIENDELER

Side 1 (2) JK/ 22.02.2021      



     

Notater:
1 Antall medlemmer 268
2 Inntekt Hannhund (11)- og Kennel-register (14) utgang 2020.
3 Kalender 2021, alle ble solgt
4 ST kompendiet pluss porto
5 Det er ikke solgt noen Championat-bøker i 2020
6 Kreditnota, regning på sløyfer betalt to ganger (commercial invoice), Note 11, 2019
7 Påmelding Tromsø kr. 6763,-, Lotteri 3.610,-, salg rosetter kr. 200,-
8 Tromsø påmelding kr 3559,-

10 Klubben har blitt sponset med kr. 700,- Momskompensasjon ble ikke søkt for 2019.
16 Lager av CH-bøker, rosetter, Shih Tzu kompendium. Gavepremier som ikke er lagerført, vurdert til kr. 5000,-
18 Manuelle påmeldinger ikke betalt, eller for lite betalt.
22 Saldo fremdeles ikke gjort rede for
23 Bankavstemming er utført,viser ingen differanse
26 Trykk og utsendelse av tre nummer av STN-2020
28 Redusert med verdien av ST-kompendiet lagt på lager
30 Innkjøp av rosetter (mars-2020), bilag mangler. Mulig MV-rosetter m/toll og mva.
31 Korona tiltak. Kostnader rasepesial Tromsø kr. 18.249,28,
32 Leie lokaler/nettbrett valpeshow Olaløkka kr. 14.250,-
34 Vare til klubben u/bilag. Adm. kostnader (Forsikr, regnskapsprogram, hjemmeside, porto, telt, kasser, printer-blekk)
36 Medlemskap i RFA
37 Helseundersøkelse. Kostnad pga for sent avbestilt hotell til seminaret
38 Kostnad for bruk av Bank og Vipps
40 Innbetalt klage fra Nybygda 2018, ikke behandlet eller tilbakebetalt kr 700,-. 

Nettbrettleie valpeshow 17-18 okt, kostnadsført, ikke betalt 2020.

→ Regnskapet har blitt ført fortløpende fra og med august. Regnskapet mangler flere bilag da nåværende kasserer fikk overlevert kun to bilag for 2020 på
det utsatte årsmøtet 03.07.2020. Bilag som mangler er ført etter hva banktransaksjonene gir av informasjon.

→ Opptelling av klubbens eiendeler (gaver og premier) har ikke blitt utført pga værforholdene. Oppgjør fra Fenstad 2019 utstillingen (sammen med NTTK)
ble avtalt i desember-2020 og vil komme frem på neste års regnskap.

→ Styret gis mandat til å foreta videre granskning av postene nevnt i note 18 og 22 (Andre kortsiktige fordringer, Kontantkasse UK)

Side 2 (2) JK/ 22.02.2021      





                                

  Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 
 

 

HANDLINGSPLAN 2021 

Mål: (Klubbens formål §1-2 – Klubbens lover pt.) 
- Ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge 
- Bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av Shih Tzu 
- Arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, 

både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet. 
 
Dette året som tidligere år, skal Styret sende ut informasjonen til medlemmene via www.nstk.no , NSTK på 
Facebook i tillegg Shih Tzu Nytt, men også pr mail, evt. brev i de tilfeller det kreves. 
 
Medlemsblad: Medlemsblad – Shih Tzu Nytt skal utgis 3 ganger i året til hovedmedlemmer. Bladet skal utgis i 
A4 format og i farger. Medlemmene skal ha tilbud om gratis presentasjon i medlemsbladet av sin nye N UCH. 
Kennelregisteret skal være gratis for medlemmene f.o.m. 01.01.2021, da uten bilder. Hannhundregisteret 
betales som tidligere og da med bilder i Shih Tzu Nytt og på www.nstk.no. I 2021 skal det settes opp et 
Pilotprosjekt med medlemsbladet som webversjon i tillegg til papirformatet. Dette med tanke på å gå over til 
kun digital versjon hvis medlemmene stemmer for det. Avstemning skal da foretas på slutten av året. 
 
Websiden NSTK og NSTK på Facebook: All informasjon til medlemmer skal publiseres på vår hjemmeside. 
Valpeformidling, planlagte valpekull og annonsering av valp til salgs, omplassering og søknad etter fòrvert for 
hund på www.nstk.no skal være gratis for medlemmene. Hjemmesiden skal være under utvikling. Nyheter skal 
formidles via www.nstk.no. NSTK på Facebook skal være et supplement til nstk.no og skal fungere som 
tilleggsinformasjonskilde.  
All informasjon om regionenes aktiviteter til medlemmer skal publiseres på klubbens hjemmeside og som et 
supplement vil det bli lagt ut på Facebook-siden til NSTK. 
 
Møter: Medlemsmøter skal avholdes. Regionkontaktene må være pådrivere i dette arbeidet og styret skal 
strekke seg så langt som mulig for å hjelpe til. 
Årsmøte skal avholdes innen 15. april. 
 
Regionkontakter: Regionkontaktene er styrets forlengede arm og bør være pådriver i f.m. loddsalg, open show, 
valpeshow, treff for rasen m.m. Regionkontaktene kan knytte til seg flere for f.eks. i f.m. å arrangere en 
aktivitet i regionen. Det skal i samarbeid med regionkontaktene skrives en egen instruks for dets funksjon. 
Styret bør ved behov samle kontaktene til møte (FaceTime) for å bli kjent med utfordringer og positive 
opplevelser i regionene, samt for å løse evt. problemer som kan forekomme. Kontaktene bør opprette en 
møteplass/gruppe på Messenger som de kan holde kontakt med hverandre og diskutere situasjoner, positive 
og negative som kan dukke opp. 
  
Utstillinger: Det bør minimum arrangeres en rasespesial, ett valpeshow/open show/match show og en offisiell 

utstilling for alle raser i regi av NSTK i 2021.  Viktig med et tilbud til alle medlemmer. 

 
Pga korona pandemien som slo inn over landet i 2020 åpnet NKKs særkomite for utstillinger at raseklubbene 
kunne arr. flere rasespesialer med inntil 4 storcert i 2020. Hvis samme regler blir videreført i 2021 bør klubben 
arrangere 3-4 utstillinger/rasespesialer også i 2021. 
 
Alle tillitsvalgte bør aktivt, både før, under og etter, bidra til å gjennomføre og avvikle utstillinger. 
 

http://www.nstk.no/
http://www.nstk.no/
http://www.nstk.no/
http://www.nstk.no/


                                

  Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 
 

 

Gavepremier til utstillinger og loddsalg: Det skal jobbes aktivt med å innhente gavepremier fra kommersielle 
aktører med tanke på ovennevnte. Klubbens medlemmer oppfordres til å gi gavepremier. 
 
Mestvinnerlister/Mestvinnerrosetter:  Mestvinnerlister skal føres for 2021, så fremt at nevnte pandemi ikke 
fortsetter. Dette gjelder: Voksne, veteran, valp, oppdrett og avlshund, og rosetter utdeles vinnere påfølgende 
år. 
Mestvinnerlistene skal da oppdateres hver måned. 
 
Klubbcert: Det skal utdeles klubbcert i form av diplom (BIR og BIM voksne) til rasen vår på klubbens utstillinger.  
Nytt av året er at det skal utdeles klubbcert også til junior og veteraner (BIR og BIM) 
 
Clubbchampion: Det skal utdeles Diplom og rosett til Club Champion (N Club CH)  ved oppnåelse av dette.  
 
Diplom til nye N UCH skal tildeles eiere som er medlem. 
 
Shih Tzu kompendiet: Salg av kompendiet til medlemmer bør aktiviseres. Utdeling av Shih Tzu kompendiet til 
dommere av shih tzu må utføres. 
 
Dommerkonferanse for Shih Tzu: Det skal jobbes med forberedelse til å avholde dommerkonferanse, 
fortrinnsvis i 2021 om økonomien og situasjonen tillater det. Det må evt. søkes NKK om å få arr. dette.  
 
Seminar: Det skal avholdes seminar for medlemmer i 2021 hvis økonomien tillater det.  
 
Effekter til klubben: Shih Tzu kalendrer 2022 skal utarbeides i 2021 med bilder av medlemmenes hunder for 
salg til medlemmer. (Være ferdigstilt i november 2021) 
 
Championatbøker: Arbeidet med videreføring av championatbøker skal fortsette. 
 
Økonomien i klubben skal alltid være i fokus. 
 
Loddsalg: Det er ønskelig at klubben avholder diverse lotterier. Viktig inntektskilde 
 
Sosiale sammenkomster: Det vil bli lagt til rette for felles bespisning og sosialt etter diverse aktiviteter i 2021. 
 
Avls&Helseråd: Rådet vil være virksom i 2021. NKK’s etiske grunnreglene for avl skal følges. Rasdokumentet 
(RAS) skal benyttes i arbeidet, samt rapport fra NKKs kortsnutegruppe skal brukes. Det skal skrives rapport om 
helseundersøkelsen av rasen. I tillegg skal det innhentes info fra diverse forsikringsselskaper.   Medlemmene 
skal bli informert om rasens helsetilstand, spesielt med tanke på avl. 
 
Kortsnuteproblematikk: Klubben skal ha minst et medlem i NKK’s gruppe for kortsnuteproblematikken.  
 
Vervekampanje av medlemmer: Det skal igjen innføres vervekampanje av nye medlemmer. Den som verver 
flest vil få en oppmerksomhet. Det skal utarbeides retningslinjer for hvordan ny-vervede medlemmer meldes 
inn til klubben. Retningslinjene for dette blir annonsert i ST-Nytt og på klubbens webside.  
 
Informasjonsbrosjyren: Jobbe med å utforme informasjonsbrosjyre som bl.a. oppdrettere og andre kan gi til 
nye shih tzu-eiere (valpekjøpere) og spesielt interesserte for rasen.  
 



                                

  Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 
 

 

Gruppe for kortklipte hunder: NSTK skal jobbe for å skape en felles arena for alle shih tzu eiere, det være seg 
familiens kosehunder, så vel som fullpelsede utstillingshunder.  Klubben skal ha en gruppe personer, gjerne 
regionkontakter sammen med minst en person fra styret som ivaretar aktiviteter for alle shih tzu-eiere og 
spesielt «familiens kosehunder/nedklipte». 
 
Retningslinjer: 
Klubben har nedskrevne retningslinjer for tillitsvalgte, grupper, komiteer, m.m.  Retningslinjene bør 
gjennomgås og evt. revideres i løpet av 2021. 
 
Klubben fortsetter med å styrke økonomien og lytte til medlemmenes ønsker og behov for aktiviteter, det være 
seg faglige samlinger og likeledes sosialt i form av medlemsmøter. 
 
Andre aktiviteter som ikke her er nevnt kan arrangeres hvis økonomien tillater det. 
 
 

10. januar 2021, Norsk Shih Tzu klubb v/Styret 



                                

  Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 
 

 

HANDLINGSPLAN 2022 

Mål: (Klubbens formål §1-2 – Klubbens lover pt.) 
- Ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge 
- Bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av Shih Tzu 
- Arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, 

både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet. 
 
Dette året som tidligere år, skal Styret sende ut informasjonen til medlemmene via www.nstk.no , NSTK på 
Facebook i tillegg Shih Tzu Nytt, men også pr mail, evt. brev i de tilfeller det kreves. 
 
Medlemsblad: Medlemsblad – Shih Tzu Nytt skal utgis 3 ganger i året til hovedmedlemmer. Bladet skal utgis i 
A4 format og i farger. Medlemmene skal ha tilbud om gratis presentasjon i medlemsbladet av sin nye N UCH. 
Kennelregisteret skal være gratis for medlemmene og da uten bilder. Hannhundregisteret betales etter fastsatt 
pris og da med bilder i Shih Tzu Nytt, samt på www.nstk.no. Hvis det etter høring i 2021 blir ok ved avstemning 
for å ha medlemsbladet i webversjon, vil det bli innført fra 2022 permanent. 
 
Websiden NSTK og NSTK på Facebook: All informasjon til medlemmer skal publiseres på vår hjemmeside. 
Valpeformidling, planlagte valpekull og annonsering av valp til salgs, omplassering og søknad etter fòrvert for 
hund på www.nstk.no skal være gratis for medlemmene. Hjemmesiden skal være under utvikling. Nyheter skal 
formidles via www.nstk.no. NSTK på Facebook skal være et supplement til nstk.no og skal fungere som 
tilleggsinformasjonskilde.  
All informasjon om regionenes aktiviteter til medlemmer skal publiseres på klubbens hjemmeside og som et 
supplement vil det bli lagt ut på Facebook-siden til NSTK. 
 
Møter: Medlemsmøter skal avholdes. Regionkontaktene må være pådrivere i dette arbeidet og styret skal 
strekke seg så langt som mulig for å hjelpe til. 
Årsmøte skal avholdes innen 15. april. 
 
Regionkontakter: Regionkontaktene er styrets forlengede arm og bør være pådriver i f.m. loddsalg, open show, 
valpeshow, treff for rasen m.m. Regionkontaktene kan knytte til seg flere for f.eks. i f.m. å arrangere en 
aktivitet i regionen. Det skal i samarbeid med regionkontaktene skrives en egen instruks for dets funksjon. 
Styret bør ved behov samle kontaktene til møte (FaceTime) for å bli kjent med utfordringer og positive 
opplevelser i regionene, samt for å løse evt. problemer som kan forekomme. Kontaktene bør opprette en 
møteplass/gruppe på Messenger som de kan holde kontakt med hverandre og diskutere situasjoner, positive 
og negative som kan dukke opp. 
  
Utstillinger: Det bør minimum arrangeres en rasespesial, ett valpeshow/open show/match show og en offisiell 

utstilling for alle raser i regi av NSTK i 2022.  Viktig med et tilbud til alle medlemmer. 

 
Alle tillitsvalgte bør være aktivt, både før, under og etter, til å bidra med å gjennomføre og avvikle utstillinger. 
 
Gavepremier til utstillinger og loddsalg: Det skal jobbes aktivt med å innhente gavepremier fra kommersielle 
aktører med tanke på ovennevnte. Klubbens medlemmer oppfordres til å gi gavepremier. 
 
Mestvinnerlister/Mestvinnerrosetter:  Mestvinnerlister skal føres for 2022. Dette gjelder: Voksne, veteran, 
valp, oppdrett og avlshund, og rosetter utdeles vinnere påfølgende år. 
Mestvinnerlistene skal da oppdateres hver måned. 

http://www.nstk.no/
http://www.nstk.no/
http://www.nstk.no/
http://www.nstk.no/


                                

  Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 
 

 

 
Klubbcert: Det skal utdeles Klubbcert i form av diplom (BIR og BIM voksne, BIR og BIM junior og BIR og BIM 
Veteran) til rasen på klubbens utstillinger.  
 
Clubbchampion: Det skal utdeles Diplom og rosett til Club Champion (N Club CH) ved oppnåelse av dette.  
 
Diplom til nye N UCH skal tildeles eiere som er medlem. 
 
Shih Tzu kompendiet: Salg av kompendiet til medlemmer bør aktiviseres. Utdeling av Shih Tzu kompendiet til 
dommere av shih tzu må utføres. 
 
Dommerkonferanse for Shih Tzu: Det skal jobbes med å avholde dommerkonferanse i 2022 hvis det ikke ble 
gjenomført i 2021 og om økonomien og situasjonen tillater det. 
 
Seminar: Det skal avholdes seminar for medlemmer i 2022 hvis økonomien tillater det.  
 
Effekter til klubben: Shih Tzu kalendrer 2023 skal utarbeides i 2022 med bilder av medlemmenes hunder for 
salg til medlemmer. (Være ferdigstilt i november 2022). 
 
Championatbøker: Arbeidet med videreføring av championatbøker skal fortsette. 
 
Økonomien i klubben skal alltid være i fokus. 
Loddsalg: Det er ønskelig at klubben avholder diverse lotterier. Viktig inntektskilde 
 
Sosiale sammenkomster: Det vil bli lagt til rette for felles bespisning og sosialt etter diverse aktiviteter i 2022. 
 
Avls&Helseråd: Rådet vil være virksom i 2022. NKKs etiske grunnreglene for avl skal følges. Rasdokumentet 
(RAS) skal benyttes i arbeidet, samt rapport fra NKKs kortsnutegruppe skal brukes. Medlemmene skal bli 
informert om rasens helsetilstand, spesielt med tanke på avl. 
 
Kortsnuteproblematikk: Klubben skal ha minst et medlem i NKKs gruppe for kortsnuteproblematikken.  
 
Vervekampanje av medlemmer: Vervekampanje av nye medlemmer skal føres for 2022. Den som verver flest 
vil få en oppmerksomhet.  
 
Informasjonsbrosjyren: Informasjonsbrosjyre til nye shih tzu-eiere og spesielt interesserte for rasen skal 
distribueres. 
 
Gruppe for kortklipte hunder: NSTK skal jobbe for å skape en felles arena for alle shih tzu eiere, det være seg 
familiens kosehunder, så vel som fullpelsede utstillingshunder.  Klubben skal ha en gruppe personer, gjerne 
regionkontakter sammen med minst en person fra styret som ivaretar aktiviteter for alle shih tzu-eiere og 
spesielt «familiens kosehunder/nedklipte». 
 
Klubben fortsetter med å styrke økonomien og lytte til medlemmenes ønsker og behov for aktiviteter, det være 
seg faglige samlinger og likeledes sosialt i form av medlemsmøter. 
 
Andre aktiviteter som ikke her er nevnt kan arrangeres hvis økonomien tillater det. 
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10. januar 2021, Norsk Shih Tzu klubb v/Styret 
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Budsjett 2021 

 

Budsjett 2021  
Inntekter  Kostnader      

Medlemsavgifter  60.000 0  
 

60.000  

ST-Nytt inkl. porto  5.000 47.000   -42.000 

ST-kalender 7.200 3.000  4.200 

ST-kompendiet 1.500 0  1.500 

Championatbøker 1.500 0  1.500 

Mestvinner rosetter 0 0  0 

Utstilling for flere raser mai 100.250 62.500  37.750 

Rasespesial  34.000 42.050  -8.050 

(Valpeshow m/ vet. og jr.show) x 2 112.500 42.500  70.000 

Lotteri 5.000 2.000  3.000 

Representasjon/obl.seminar 0 6.000  -6.000 

Seminar (15 pres. 1500/pers e-andel) *1 22.500 35.000  -12.500 

Momskompensasjon 10.000 0  10.000 

Andre inntekter/kostnader * 2 0 7.700  -7.700 

Innkjøp av utstyr  10.000  -10.000 

Møter 2.000 5.500  -3.500 

Årsmøte 0 3.000  -3.000 

Finansielle poster (bank) 50 2.500  -2450 

Inntekter/kostnader 361.500 268.750  92.750 

Anslått resultat    92.750 

 

 

 

 

Årsmøte gir styret mandat til evt. å arrangere flere rasespesialer i 2021 hvis NKK åpner 

for at klubbene kan det pga korona situasjonen.  

Styret gis mandat til å omdisponere midlene til beste for klubbens økonomi. 

 

20.02.2021 

Styret NSTK 

*1 Seminar for medlemmer: Egenandel 1.500x15 = 22.500,00  

* 2 Herunder kostnader webhotell, div. porto, kontor rekv., forsikring henger, RFA m.m.    

Resultatet avhenger mye av Utstilling flere raser, og at det blir mulig med to valpeshow. 
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Budsjett 2022 

 

Budsjett 2022  
Inntekter  Kostnader      

Medlemsavgifter  60 000 0 
 

60 000 

ST-Nytt inkl. porto  5 000 48 000   -43 000 

ST-kalender 7 500 3 300  4 200 

ST-kompendiet 1 500 0  1 500 

Championatbøker 1 500 0  1 500 

Mestvinner rosetter 0 7 500  -7 500 

Utstilling for flere raser mai 100 000 50 000  50 000 

Rasespesial  37 000 34 700  2 300 

(Valpeshow  m/ vet. og jr.show) x 2 100 000 45 000  55 000 

Lotteri  8 000 2 000  6 000 

Representasjon/obl.seminar 0 6 000  -6 000 

Seminar (15 pres. 1500/pers e-andel) *1 22 500 35 000  -12 500 

Momskompensasjon 10 000 0  10 000 

Andre inntekter/kostnader * 2 0 8 000  -8 000 

Innkjøp av utstyr 0 5 000  -5 000 

Møter 2 000 6 000  -4 000 

Årsmøte*3 0 15 000  -15 000 

Finansielle poster (bank) 100 2 500  -2 400 

Inntekter/kostnader 355 100 268 000   

Anslått resultat    87 100 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte gir styret mandat til evt. å arrangere flere rasespesialer i 2021 hvis NKK åpner 

for at klubbene kan det pga korona situasjonen.  

Styret gis mandat til å omdisponere midlene til beste for klubbens økonomi. 

 

21.02.2020 

Styret NSTK 

*1 Seminar for medlemmer: Egenandel 1.500x15 = 22.500,00  

* 2 Herunder kostnader webhotell, div. porto, kontor rekv., forsikring henger, RFA m.m.   

*3 Fysisk årsmøte 

Utstilling flere raser har tidligere år gått +/- null med unntak av 2019 og 2020. Valpeshow  

har vist seg å gi positivt bidrag, spesielt 2020. 



Sak til årsmøtet 13.03.2021 

 
Medlemskontingenten 
Forslagstiller: Styret, NSTK 
 
Det er på tidligere årsmøte vedtatt at medlemsavgiften skal indeksreguleres hvert år med økningen i 
konsumprisindeksen. 
På grunn av de spesielle omstendighetene med Corona og den store usikkerheten fremover med 
hensyn til medlemskontingenten til NKK, ønsker ikke styret å ytterligere belaste det enkelte medlem 
ved å øke medlemsavgiften inneværende år. Styret ønsker videre å endre/erstatte vedtaket om 
indeksregulering slik at klubben i fremtiden har større fleksibilitet til å agere i henhold til de rådende 
omstendigheter. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar at kontingenten for medlemskap i NSTK tas opp til vurdering og fastsettes på hvert 
årsmøte. Medlemskontingenten blir uendret for 2022. 
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Retningslinjer for avls- og helserådet 

 
 
 

Avls-og helserådet (heretter kalt AHR) er et arbeids- og rådgivende organ i rase-, helse- og 
avlsspørsmål for vår rase. AHR rapporterer til styret. 
 
AHR skal arbeide innenfor rammen av klubbens lover, vedtatte avls- og helseråd som er besluttet 
av årsmøte eller vedtatt av styret.  
Det presiseres at ansvaret for avl i sin helhet ligger hos den enkelte oppdretter. 
 
Oppnevning: 
NSTKs styre skal årlig oppnevne avlsråd. AHR skal bestå av minimum tre (3) personer, inkl. en (1) 
leder. Det må i tillegg oppnevnes en (1) vararepresentant. Minst en (1) person skal være fra det 
sittende styret. For å ivareta kontinuitet bør ikke hele AHR skiftes ut samtidig.  
Relevant erfaring med rasen må vektlegges ved utnevning av rådet. Medlemmer av AHR bør ha 
gjennomgått NKKs Avlsrådskurs, eller forplikte seg til å gjennomføre et slikt kurs.  
  
AHR har rapporteringsplikt til klubbens styre.  
 
Konstituering og funksjon m.m.: 
På første møte etter oppnevning skal det innen AHR velges: 

• Leder 

• Sekretær 

• Arkivansvarlig. 
Et medlem kan ha flere funksjoner.  
Leder er ansvarlig for innkalling til og utarbeidelse av saksliste til møtene. 
Rådet skal føre referat fra møtene. Referatene skal godkjennes av AHRs medlemmer før de sendes 
til styret. 
 
All innkommen post behandles i AHR-møtene. Alle henvendelser skal besvares.  
Konkrete spørsmål om avl/sykdom/helse skal besvares skriftlig innen 1 måned, og være begrunnet 
så langt det lar seg gjøre. 
 
Alle opplysninger skal behandles konfidensielt av rådets medlemmer. Lekkasjer/misligholdelse av 
taushetsplikten angående sensitive detaljer/opplysninger skal ikke forekomme.  
NSTKs web politikk (nettvett i nstk) skal følges.  
Ved tvil om habilitet innad i AHR, skal dette bringes inn for NSTKs styre for behandling.   
 
All korrespondanse og arkiv som AHR besitter er klubbens eiendom. Alt dette overlates i sin helhet 
til neste AHR når nytt inntrer, eventuelt til styret i NSTK hvis ikke råd er oppnevnt.  
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Målsetning 
AHR skal jobbe for å 

a) beholde shih tzu’ens rasetypiske trekk og egenskaper i henhold til rasestandarden og 
avlsstrategi/RAS. 

b) redusere forekomsten av arvelige defekter og sykdom, og øke kunnskapen om 
sykdommer generelt 

c) øke rasens genetiske variasjon ved å redusere innavlsprosenten 
d) fremme god dyrevelferd som ivaretar hundens fysiske og psykiske helse. 

 
 

Tiltak for å nå målene 
a) Registrere, utarbeide og arkivere opplysninger om rasens helsestatus, utviklingstendenser 

og statistikker 
b) Informere medlemmene om avl, sykdom og helserelaterte situasjoner via klubbens 

medlemsblad, hjemmeside, medlemsmøter, temakvelder og/eller seminarer 
c) Søke samarbeid og råd hos fagpersoner og andre klubber når det er formålstjenelig  
d) Behandle og besvare spørsmål om hunder registrert i NKK eller NKK-godkjente registre 
e) Opparbeide mulig samarbeid med tilsvarende klubber i Norden 
f) Avlsanbefalinger utarbeidet av AHR gjennomgås regelmessig for å fange opp endringer i 

populasjonen 
g) Utføre oppgaver vedtatt på årsmøtet, av styret, eller eventult etter eget initiative etter 

godkjenning av styret 
 
All informasjon ang. hunder og personer skal anonymiseres, men på en slik måte at det er 
dokumenterbart i ettertid. 
 
AHR skal utarbeide Retningslinjer for avl av shih tzu med utgangspunkt i NKKs Etiske grunnregler 
for avl og oppdrett, Avlsstrategi. Dette skal godkjennes av styret. 
AHR skal ved årets slutt skrive årsberetning som sendes styret. 
 
Det sittende AHR og styret i klubben skal i samarbeid på slutten av året evaluere retningslinjer for 
AHR, om dette er mulig å følge, samt at målene nås.  
Eventuell revisjon av retningslinjer for AHR oppdateres normalt hvert andre år i samarbeid med 
styret.   
 
Revisjon av Retningslinjer for AHR skal behandles i påfølgende årsmøte.  
 
 
27.01.2021      
Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK)  
AHR og Styret       Vedtatt på årsmøte ……………………. 



FORSLAG TIL ÅRSMØTE 
 

Krav om premiering for å annonsere valper på NSTK sin valpeside 
  
Forslagstiller: Line-Louise Wangsvik-Haugen 
 
Jeg ønsker å foreslå krav om minimum Exellent som premiering på foreldredyr for å få 
annonsere valper på NSTK. 
Nå er det absolutt ingen krav annet enn medlemskap for å få annonsere valper.. jeg mener at å 
få annonsere valper hos NSTK skal være et «kvalitets stempel» noe det absolutt ikke er nå. 
 

Krav for å få annonse av valp på vår webside 

Forslagstiller: Eva K. Larsen 

Jeg vil at vi skal stemme over om vi skal ha retningslinjer for annonsering av kull på vår webside, 

slik både sverige og danmark har, usikker ang finland.  

Danmark har minst VG, Sverige har Exc.  

De fleste (alle?) miniatyrer/små hunder har krav, bare ikke shih tzu. De fleste eller alle jeg har 

sett, har minst VG som krav for å annonsere eller henvise valper.  

En behøver ikke ha spes premiering, men at minst en av foreldre er premiert på uts?  

Det dukker opp stadig nye oppdrettere som avler og på sikt kan vi få disse annonsert på 

klubbens webside og det som annonseres på vår webside bør være en viss "kvalitetsikring" på.  

Vi har tidligere hatt dette kravet da vi var under NMHK, men av en eller annen grunn så har 

dette aldri vært igangsatt i NSTK  

Senere er det mulig det blir helsekrav, men inntil dette så bør det fremkomme at foreldre bør 

være stilt ut med en eller annen premiegrad.  

 

Krav for å få annonse av valp på vår webside 

Forslag til vedtak fra Styret: 

For å avertere valper på hjemmesiden til nstk må avlsdyrene som minimum ha blitt bedømt m/kritikk 

opp mot rasestandarden av en nstk utvalgt rasedommer. Det kan søkes dispensasjon fra denne regelen 

ved å søke styret. 

 



Valg 2021  Styret 23.02.2021 

Personer på valg 
 

NSTK årsmøte 13.03.2021 
 

Verv Navn Forslagsstiller(e) Innstilling   

Leder, 1 år Hildur Johnsen Ikke på valg. Valgt 
27.07.2020    

Nestleder 2 år Knut Arild Flatner Valgkomiteen Tar gjenvalg   

Styremedlem, 1 år Anniken Venner Ikke på valg. Valgt 
27.07.2020    

Styremedlem 2 år Eva Larsen Valgkomiteen Tar gjenvalg   

Styremedlem 2 år Jan E. Klaastad Valgkomiteen Tar gjenvalg   

Vara styremedlem 
1 år 

Linn Beate Elvesveen Valgkomiteen Tar gjenvalg   

Camilla Lagestad Valgkomiteen Tar gjenvalg   

Anne Lise Edvardsen Line Louise Wangsvik    

Revisor og vararevisor 

Revisor 1 år Maria Engen Ikke på valg. Valgt 
27.07.2020    

Vara revisor 1 år Michael Kobro Rosendal Ikke på valg. Valgt 
27.07.2020    

Valgkomite                  

Leder 1 år Anita Rædergård Ikke på valg. Valgt 
27.07.2020    

Medlem 1 år Laila M. Pedersen Ikke på valg. Valgt 
27.07.2020    

Medlem 2 år Lena Slettvold Valgkomiteen Tar gjenvalg   

Varamedlem 1 år Monica Hansen Jbara Valgkomiteen Valgkomiteens innstilling   

 

Personer på valg er til informasjon for å vise hvem som står på valg. Det er kun mht 
vara styremedlem som det er et reelt valg denne gang. Der er de to plasser og tre 
kandidater. Informasjon om valget og stemmegiving kommer i egen e-post. 



 
Presentasjon av kandidatene til valget 13.03.2021 
 

 

På valg som nestleder 2 år 
Knut Arild Flatner, Bosted: Oslo 
Med utdannelse ifra Eidsvoll Videregående 
skoles Handel og Kontor - Regnskapslinje og 
danseutdannelse ved Statens Balletthøgskole 
kan man si jeg har en variert utdanning. Har 
jobbet som profesjonell dansekunstner i Norge 
og Europa i perioden 1996 fram til i dag, og er 
nå ansatt som Førsteamanuensis ved 
Kunsthøgskolen i Oslo, avd Dans. 
Når det kommer til styrearbeid, kan jeg vise til 
bred erfaring ifra 1999 fram til i dag. Jeg ønsker 
trekke fram vervet som nestleder for 
Fagforbundet for profesjonelle dansekunstnere 
i Norge (NODA) og vervet jeg pr dags dato 
innehar som kasserer i styret i 
Forskerforbundets avdeling på Kunsthøgskolen 
i Oslo.  
Begge styrene har som mandat å representere medlemmer med store ulikheter hvor 
kommunikasjon og åpenhet har vært viktig. 
Min kjærlighet til rasen ble vekket da jeg fikk min første Shih Tzu i 1989. Denne kjærligheten har 
nå vokst til en sterk interesse og engasjement og flokken her hjemme består nå av 4 herlige 
store personligheter som alle beriker hverdagen. Jeg gjennomførte NKK´s Kynologikurs i 2017, 
noe som har gitt meg verdifull kunnskap som jeg drar nytte av inn egen kennel: Bella Figura´s 
Kennel. 
De av dere som vanker på utstilling, har nok sett meg ringside en eller annen gang de siste 5 
årene. Jeg håper jeg kan bidra inn i klubbens styre som nestleder med min årelange erfaring ifra 
ulike styreverv samt mitt brennende engasjement for rasen og for klubbens medlemmer. 
Jeg har nå sittet som nestleder siden 2020. 
Vennlig hilsen  
Knut Arild  
  



 
 
På valg som styremedlem 2 år 
Eva Larsen 
For de av dere som ikke kjenner meg. Mitt navn er Eva Kjølnes 
Larsen. Sammen med Merete Baraa del av Lac-Me kennel. Drevet 
med hund hele livet, siste 30 år med Shih tzu. Hatt ulike verv i 
hundeklubber bla raserepresentant, leder, kontaktperson, 
utstillingsleder ++ Fikk startet opp NMHK avd nord sammen med 
andre hundeentusiaster. Har arrangert mange utstillinger samt 
jobbet i og med planlegging og organisering av NKK utstillinger 
NKK avd Troms/Finnmark og satt som leder i nmhk nord inntil 
2015 og anså jeg hadde gjort mitt i forhold til verv i 
hundeklubber. Gikk derfor noen runder med meg selv før jeg 
takket ja til å stå på valg nå men føler og håper at jeg kan bidra 
med min erfaring og målet er å jobbe for mer åpenhet og 
kommunikasjon til medlemmer.  
Vennlig hilsen 
Eva 
 
 
 
 
 
 
 
På valg som styremedlem to år 
Jan E. Klaastad 
Jeg heter Jan Erik Klaastad, pensjonist og bor på Blommenholm i Bærum. Av 
utdannelse er jeg kjemiker fra UiO. Inntil jeg gikk av med pensjon var jeg 
kvalitetssjef på Veterinærinstituttet med ansvar for at instituttet hadde et 
fungerende kvalitetssystem og at nødvendige analyser var akkrediterte. 
Jeg har ble vara-styremedlem i 2018, styremedlem i 2019, medlem av 
interimstyret juli 2020 og styremedlem siden valget 27. juli 2020. I tillegg er 
jeg kasserer, sekretær i avls- og helseutvalget og backup for webmaster. Når 
jeg har mulighet er jeg også fotograf for klubbens hjemmeside. 
Jeg har hatt shih tzu siden 1992 og kan ikke tenke meg en annen rase. I 
øyeblikket er jeg uten hund, men har håp om at det blir korrigert om ikke 
lenge. 
Jeg ønsker fortsatt å gjøre en innsats for klubben, og stiller derfor til valg som 
styremedlem. 
Vennlig hilsen 
Jan 
 
 
  



 
På valg som vara til styret 1 år 
Mitt navn er Linn Beate Elvesveen, og jeg er 19 
år. Jeg er bosatt i Søndre Land Kommune med 
mine foreldre, hvor jeg og moren min driver 
kennelen vår; Funny Feeling. 
Pr.dd. går jeg siste året med studie-spesialisering 
på VGS. Veien videre med utdanning er ennå 
usikker. Mine interesser ligger i rasen vår, både 
med utstilling, avl og genetikk. De fleste aktive 
har sett meg ringside eller inne i ringen, både 
med egne og andres hunder. Jeg har hatt rasen 
siden slutten av 2007, og drevet aktivt med 
utstillingen siden 2015. Jeg stiller nå til gjenvalg 
som varamedlem, og håper å få være med styret 
videre.  
Det er utrolig lærerikt å få være med i styret, og 
moro for min del å få være en del av styret, til 
tross for min alder.  
Det viktigste for meg er at vår fantastiske og 
herlige rase har en oppegående og stødig klubb, som jobber for medlemmene og rasen vår.  
Vennlig hilsen 
Linn Beate 
 
 
 
På valg som vara til styret 1 år 
Camilla Lagestad 
Jeg er 41 år, kommer fra Harstad, og bor nå i Tønsberg. Her 
bor jeg med min kortklipte hund Oskar på snart to år. Jeg er 
lærer, jobber på en barneskole og har i tillegg en helgestilling 
som miljøterapeut. Jeg har hatt flere verv i årenes løp, bl.a. 
vært styreleder i 7 år i sameiet der jeg bor.  
I året som har gått har jeg vært vara til styret i NSTK. Jeg har 
deltatt på styremøter og fått delta i alt som rører seg i 
klubben. Jeg har nå et godt innblikk i det klubben jobber med 
og står for. Jeg har også blitt kjent med endel av 
medlemmene og hva de ønsker seg av klubben. Spesielt de 
som har kortklipte hunder og ikke deltar aktivt på utstillinger. 
Jeg har jobbet spesielt med å fremme de kortklipte ut ifra 
ønskene medlemmene har kommet med. Jeg har god 
erfaring med styrearbeid og har lært mye om rasen og 
klubben dette året. Jeg tror også det er lurt med kontinuitet i 
et styre over tid, og tror jeg fortsatt kan bidra positivt til klubben som vara.  
Jeg ønsker derfor å fortsette mitt verv og arbeide for å få flere medlemmer som alle skal føle seg 
velkomne og ha sin plass i klubben. 
Vennlig hilsen  
Camilla  
 
  



På valg som vara til styret 1 år 
Jeg heter Anne Lise Edvardsen og er snart 43 år.  
Har takket ja til å stå på valg som vara i NSTK. 
Jeg og min mann har kennelen Good Move, og har et lite oppdrett av 
Shih Tzu. Vi har 3 barn og 4 Shih Tzuer hjemme nå ����� Vi fikk vår første 
Shih Tzu i 1998, og har holdt på med utstilling siden da.  
I tillegg til hundene, så er håndarbeid min store lidenskap.   
Har vært aktiv i hundeorganisasjoner i mange år, har da fungert som 
leder og styremedlemmer i disse årene. Jeg har også vært i 
utstillingskomiteer i mange år. Jeg sitter også styret i nærområdet vårt 
sitt Utviklingslag og i Bygdehuset.  
Mvh 
Anne Lise 
 
 
På valg som medlem valgkomiteen 2 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hei, jeg har vokst opp med Shih Tzu. Vår første Shih Tzu kom i 1982, en nydelig tispe fra Boreas kennel. 
Jeg var 6 år og siden den gang har rasen betydd mye for meg. I dag har jeg 5 Shih Tzu hjemme. Har stilt 
aktivt på utstilling i mange år. Noe jeg brenner for er å bevare den rette type Shih Tzu. 
Hilsen  
Lena Kristin Sletvold 
 
På valg som vara til Valgkomiteen 1 år 
Mitt navn er Monica Hansen Jbara. 
Jeg er gift og er 45 år. Jeg bor i Sarpsborg.  
Jeg har hatt hund hele livet og mange forskjellige raser. Fikk min første 
shih tzu i 2019 og ble medlem i NSTK.  
Shih tzu er en herlig, morsom og fin rase. Jeg synes utstilling er 
interessant og gøy, jeg er ennå ny og har mye å lære. Vil takke dere for 
god hjelp og veiledning, koselig bli kjent med dere alle.  
 
Med vennlig hilsen 
Monica Hansen Jbara.  
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