Norsk Shih Tzu Klubb
Referat fra Styremøte/telefonmøte, tirsdag 20. September 2011 kl 18.30 til 20.30
Til stede: Hildur, Ritha, Laila, Annki og Anne-Grethe.
Forfall: Olav. Mulighet til å kontakte Tor på mobilen pga feil på telefonnettet.
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Event

Saker til behandling
Godkjenning av ref. fra Styremøter 9.8.2011
-Godkjent
Utstillingen i Moss /Rasespesialen
Evaluering.
-Regnskap/økonomi
- På stedet hvil, vi har ikke fått svar på mailen til NMHK avd. Østfold, med
frist 18/9.11
-Heller ikke fått mail om hvilken dato som passer dem for avklaringsmøte
etter utstilling i Moss. Sender ny mail og etterlyser dette. Ansvarlig: Hildur
Status utstillingen 19.5.2012 og 2013
-Hva gjør vi med denne/de utstillingene? Samarbeid eller alene?
-Vi har ikke fått svar på dommer-alternativ vi sendte til NMHK avd. Østfold.
Etterlyser dette. Ansvarlig: Anne Grethe
-Vi går for å ha eget regnskap på utstillingene.
- Rasespesialen på Nesbyen 2012, dommer, skriver og ringsekretær i boks.
Kalender 2012
-Bilder
- Fått en del bilder men håper på flere nå når bladet kommer ut.
-Annonser
- Begynner å fylles opp men fortsatt plass til flere.
Aktiviteter høsten 2011
-Seminar på Vormsund? -Pris?
-Fått spørsmål om pris uten overnatting. Prisen blir uten overnatting 450 kr
for Lørdagen og 150 kr for Søndagen
Ny oversettelse i Rasestandard fra NKK. (Se på hjemmesiden til NSTK)
-Engelsk
-Norsk
-Fått inn kommentarer fra medlemmer, kjempefint at flere medlemmene gir
tilbakemelding. Styret skal gi tilbakemelding til NKK innen fristen.
Tilbud om stand på Dog4all
-Skal vi ha stand?
- Har ikke kapasitet i år. Taes opp på Årsmøte om noen kan øremerkes til
saken neste år.
Norsk Kennel Klubbs Hovedstyre inviterer medlemsklubber og forbund
til
ÅPENT DIALOGMØTE
-Hvem skal møte?
- Vi melder på 2 stykker, Annki og Tor (evnt Hildur som stedfortreder ved
behov)
Hjemmesiden til NSTK på Engelsk?
-Må sjekke om det er plass på webdomene og om det blir mye ekstra arbeid.
Sjekk med webmaster.
-Lotteri på bok. Legg ut annonse på hjemmesiden om at premier ønskess til
lotteriet. Blir samme bøker som sist, med 5 kr pr lodd og prisen pr bok 250
kr. Skal levere ut loddbøkene på NKK Hamar.

Norsk Shih Tzu Klubb
-Eiendeler. Vi må telle opp hva vi har igjen av sløyfer, premier og rosetter
etter utstillingen i Moss.
- Sponsor avtalen med Proplan er grei og Ritha sender den til Proplan.
Stjørdal 21.09.11
Sekretær for NSTK
Anne Grethe B Johansen

