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Referat 
Styremøte 

Dato:   Lørdag 12.Mars 2011,  kl. 11.00. til 15.30 Sted: Gardermoen 
Til stede: Hildur, Tor, Ritha, Laila og Anne Grethe 
 
Saksnr.: Saker til behandling 
  Innkalling og ref. fra telefonmøte 23.01.2011 
  Godkjent 
 
03/11   Redaksjonsmedarbeider til bladet 
  2 Medlemmer blir forespurt. Søker etter flere med annonse i bladet. 
 
05/ 11   Web siden vår 
  Alle informasjon til medlemmene skal legges ut på hjemmesiden vår. 
  Webmaster:  Anne C Johansen er webmaster 
 
07/11   Konstituering av styret: Godkjent 
 
08/11   Årsmøteprotokollen: Protokollen sendt protokollunderskrivere på mail i først omgang. 
 
09/11   Retningslinjer for tillitsvalgte  
  Gjennomgang og evt. revidering – godkjenning: Godkjent 
 
10/11   Webpolisy for styret og øvrige tillitsvalgte 
  Husk ETIKK. Vær varsom plakaten 
 
11/11   Utstillingen i Moss /Rasespesialen:  Status/Hva er gjort? 
  Utstillingen er i rute. Spes. Arbeidsoppgaver fordeles 
  Utstillingsleder for NSTK:  Tor Jensen 
 
12/11   Trenger vi siden på Facebook lengre? 
  Styret mener nei, men legger ut spørsmål til medl av siden. 
 
13/11   Sunnhetsutvalget: Har gjort et stort og godt arbeid. 
  Brev fra sunnhetsutvalget ble gjennomgått. Tilbakemelding gis leder i SU 
  SU`s arbeid vil bli lagt ut på hjemmesiden vår, samt bladet. 
 
14/ 11   Reservering til NKK utstillinger: 
  Hendelsesforløpet  

 Norsk Kennel Klubs (heretter kalt NKK) hovedstyre tiltrådte i møte 8.12.2010 et forslag om å 
innføre en års konkurranse for mestvinnende hund innen hver rase på NKK’s utstillinger. 
Formålet med års konkurransen er å øke deltakelsen og konkurransen på utstillingene. 
Konkurransen medfører ingen stambokberettiget tittel. 
 Hovedstyret ønsker ikke å innføre konkurransen i strid med raseklubbens ønsker. Hver 
raseklubb blir derfor gitt muligheten til å reservere seg mot at deres rase/raser skal være 
omfattet av konkurransen. 
 Ettersom årskonkurransen er vedtatt gjeldende fra 2011, bes klubber som ønsker å 
reservere seg, å gi en tilbakemelding om dette innen 20.02.2011 til NKK. 
 Da ovennevnte mail kom fra NKK 11.1.2011 var styret i full gang med forberedelser til 
årsmøtet og denne mailen fra NKK gikk dessverre styret hus forbi. 

 Saken ble oppdaget sent på kvelden 20.2.2011 etter å ha lest på NKK’s nettside. 
 Det er kjent at Dansk Kennel Klub allerede har etablert en tilsvarende årskonkurranse men 
at klubber i Danmark ikke er så fornøyd med denne konkurransen, samt at flere klubber i 
Norge allerede hadde reservert seg. 
 Det ble sett på som lite heldig å ha flere mestvinnerlister og man trenger heller ikke være 
medlem i NSTK for å stå på disse listene. Spørsmålet ble derfor, hvilken liste skal vi forholde 
oss til? Skal vi ha flere lister? Skal begge listene inn i Shih Tzu Nytt og på web-siden vår? 
 Dette er en konkurranse som ikke nødvendigvis gir noe tilbake til medlemmene, men heller 
er et salgsfremmende argument for at flere skal melde seg på NKK sine utstillinger. 
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 Med bakgrunn i ovennevnte og etter samtaler mellom utstillingsleder og sekretær, samt pga 
tidsnød ble det valgt å reservere seg i første omgang.  

 Saken var ikke styrebehandlet og dette beklager vi og tar saken til etterretning. 
 Mail fra medlem: 

 I ettertid, etter at reservasjonen var trådt i kraft, fikk vi tilbakemelding fra et medlem om at 
avgjørelsen var tatt over hodet på medlemmene og deler av styret, og at det var ønskelig at 
NSTK trakk sin reservasjon.  
 Vi fant det riktig å ta kontakt med NKK for om mulig å få omgjort reservasjonen fra deltakelse 
i NKK’s årskonkurranse, og denne er tatt til følge jfr adm.sekr. Mette Johansen, som har 
oversendt saken til saksbehandler i NKK’s IT-avdeling. NSTK sin reservasjon vil bli slettet fra 
reservasjonslisten så snart IT-avdelingen finner tid for dette.  
 Svar med redegjørelse sendes medlemmet pr brev/mail 
Samme medlem stiller også spørsmål ang. NSTK`s Lover pt.: Saken utredes og svar 
sendes medlemmet pr. brev/mail 

   
15/11   Aktivitetsplaner: 

•••• Valpeshow/openshow/matchshow: Pt. ikke avklart: Styret jobber med saken 

•••• Medlemsmøter / - temakveld: Kontakter regionskontaktene 
 

Møte slutt: Kl. 15.30. 

 

Neste styremøte:  Mandag 11.04.2011 kl. 1800 - Telefonmøte  

   Torsdag 28.04.2011 kl. 18.00 – Hovedsak for møte: Utstillingen 21. mai. 

 
 
Stjørdal 21.03.11 
 
Sekretær for NSTK 
Anne Grethe B Johansen   
 
 
 


