
Norsk Shih Tzu Klubb 
 
Referat fra telefonmøte, mandag 11. april 2011,  kl. 19.00 til 21.00  
Til stede: Hildur, Tor, Ritha, Laila og Anne Grethe. 
 

Saksnr. Saker til behandling 

 
Oppfølgingssaker først – Nye saksnr. skrevet med uthevet skrift. 

01/11 Godkjenning av ref. fra Styremøte 12.03.2011 
Godkjent 

06/11 Utstillingen i Moss /Rasespesialen 
Status: I rute 
Materiell forvalter lurer på hvor vi har diverse eiendeler til klubben. Det meste 
er hos han men et stort partytelt er hos Kurt Espeland.  
Leder har underskrevet kontrakten med NMK avd. Østfold og sendt den 
tilbake til dem. Ansvarlig: Hildur.  
Gavepremier har begynt å komme inn men trenger enda fler.  
Ansvarlig: Ritha og Anne- Grethe. 
Bestill 4 stykk sløyfekofferter til samt noen sløyfer og dette sendes til Tor. 
Ansvarlig: Laila og Anne-Grethe. 
Proplan’s forpremier til utstillingen antall og levering. Ansvarlig: Ritha. 
Katalogen: Ansvarlig Anne Grethe 

13/11 Trenger vi siden på Facebook lenger?  
Stenger siden pga liten respons og at vi vil kun ha en side og forholde oss til. 

14/11 
 

 

Sunnhetsutvalget. 
Utsending av påminning om Høringsutalelse og frist (15. mai for tidlig) sendes pr. 
brev til de som vi ikke har mailadr til?  
Styret har fått en del tilbakemeldinger fra medlemmer at dette var for kort frist  
(15mai). Styret har besluttet å ha 3 måneders høringsfrist som også er i trå 
med NKK’s anbefalinger. Fristen blir da 15. juli og alle medlemmene vil få 
tilsendt et spørreskjema. Evnt Ja/Nei spørsmål og plass til kommentarer. 
 Ansvarlig: Styre sender mail til Kjersti og overlater til henne å lage et 
spørreskjema.  

16/11 Reservering til NKK. 
Nå er NSTK fjernet fra reserveringslisten til NKK. 

Sak 17/11 Status utstillingen 19.05.2012 
Leder i utstillingskomiteen Per Åge må være med på neste telefonmøte når 
utstillingen 2012 diskuteres. 
Utstillingskomiteen sjekker om dommere. 
Hvor skal vi ha utstillingen/ samarbeide eller alene? 
Utstillingskomiteen sjekker om andre steder å ha utstillingen som er billigere. 
Rundt Drammen området og på Gålåsbanen. Eller om vi skal ha den sammen 
med NMK avd Østfold. Ikke tatt standpunkt enda. 
Svar på henvendelse fra NMHK- Østfold.  
Ansvarlig: Hildur sender mail for å spørre om hvor de skal ha det neste år. Ute 
eller inne?  

Sak 18/11 Retningslinjer: Leder, nestleder, sekretær, valgkomitè, webmaster, styret, 
redaksjonen ST-Nytt, komiteer/utvalg: Utstillingskomiteen, Sunnhetsutvalget 
Revidert og godkjent. 

Sak 19/11 Utstillingskritikk-skriver: Må søkes etter ny. 
Søker på hjemmesiden eller spørre om noen kan tenke seg å skrive utstillings 
kritikker for klubben.    

Sak 20/11 Kalenderen 2012.  
Ansvarlig: Anne Grethe samt søker på vår hjemmeside etter en person til 
blant medlemmene. 

Referatsaker:       
a) 

 
Hofteleddsdysplasi – screening, registrering og avl fra Astrid Indrebø, leder for 
NKKs Helseavdeling Kjetil Dahl og Marte Ottesen, NKKs HD-avlesere – oversendt 
SU - Tas til orientering. 



b) Brev fra Islands Shih Tzu klubb ang. PRA mottatt og oversendt SU- Tas til 
orientering. 

c) Fra NNK-  Fullført aspirantarbeid Marianne Holli har fullført sitt aspirantarbeid i 
henhold til reglene pkt. 1.7 for Shih Tzu.- Tas til orientering. 

d) Info fra NKK til klubben over hunder av rasen Shih Tzu som har blitt avls sperret i 
2010. -Tas til orientering 

Diverse: 
 a) 

 
 
 
 

b) 

 
Forslag fra Anne Grethe om å lage kort fra noen av de fine tegningene vi fikk 
inn i logo konkurransen. Hildur ber om tillatelse fra de aktuelle som var med i 
konkurransen av NSTK’s logo. 
Ansvarlig: Ritha sjekker med trykkeri Vista Print hvor mye det evnt koster. 
 
Revidert Budsjett for 2011. Ansvarlig: Hildur sender ut til styret. 

 
Stjørdal 11.04.11 
 
Sekretær for NSTK 
Anne Grethe B Johansen 

 


