Referat fra styremøte/telefonmøte 15.11.2011
Fra kl 18.30-20.00
Tilstede: Hildur J. Johnsen, Tor G. Jensen, Ritha Vangen, Laila M. Pedersen og Anne Grete Berge
Johansen
Gyldig forfall: Annki Hals og Olav Amundsen
Saksnr.

Saker til behandling

01/11

Referat fra styremøte 20.09.2011
Vedtak: Godkjent uten bemerkninger

17/11

Status utstillingene 2012, 2013 og Rasespesial 2012 og 2013
Utstillingen 19.05.2012:
Er flyttet fra Råde Idrettspark til Gaalaasbanen i Furnes, Hedmark.
Ansvar: Anne Grete booker 4 dommere og har fått aksept fra en og avventer resterende.
Ritha booker ringsekretærer og skrivere
Rasespesial 03.08.2012 på Nesbyen:
Dommer, ringsekretær og skriver er booket samt at overnatting til dommer og
ringsekretær er avklart.
Matkomite skal utnevnes for felles bespisning etter endt utstilling.
Anne Grete og Laila bestiller rosetter
Utstilling 25+26.05.2013:
Vi har inngått samarbeid med Yorkshire klubben, hvorav NSTK avholder sin utstilling 25.5
og Yorkshire terrier klubben 26.5.
Sted: Østlandet
Rasespesial 2013:
Avholdes i Trondheimsområdet i forbindelse med NKK's utstilling.
Anne Grete sjekker plass

20/11

Kalender 2012
Katalogen er ferdig og levert til trykking. Det er bestilt 100 stk. Tas med til Lillestrøm for
salg.

24/11

Shih Tzu-seminar oktober 2011
Avlyst grunnet lite påmeldte

25/11

Ny oversettelse av Rasestandard fra NKK (se NSTK sin webside)
Styret har gjennomgått og kommentert oversettelsen og sendt svar til NKK og avventer
tilbakemelding derfra.
Hildur kontakter NKK for informasjon.

27/11

Poeng mestvinnerlisten
Det har fra et medlem kommet forespørsel om at det gis ekstra poeng for BIG og BISplasseringer.
Vedtak: Styret har vurdert saken, men besluttet at dette ikke er ønskelig. Forslagsstiller
tilskrives.
Imidlertid vedtok Styret at alle plasseringer på Rasespesialen høynes med 5 poeng.
Når det gjelder valper og veteraner blir poengfordelingen slik den alltid har vært.

28/11

Årsmøte 2012
Avholdes på Stjørdal i Trøndelag 10.03.2012 på Quality Airport Hotel Værnes som ligger i

sentrum av Stjørdal med påfølgende middag annet sted i Stjørdal.
Annonseres i St-Nytt og på websiden vår.
Den enkelte booker selv overnatting. Videre annonsering i ST-Nytt og nstk.no
Frist for innkomne saker og forslag på kandidater til valg er 31.12.2011. Annonseres i STNytt og på websiden vår.
06/11

Utstilling i Moss 2011 (NSTK/NMHK avd Østfold)
Alle utestående krav er oppgjort.
Av økonomiske årsaker og til klubbens beste er vår utstilling 19.05.2012 flyttet fra Råde
idrettspark til Gaalaasbanen i Hedmark.
Det blir ordinær utstilling 19.05. og valpeshow m/matchshow samme sted 20.05.

Eventuelt

a) Laila bestiller mestvinnerrosetter for 2011. Levering i 2012.
b) Spørsmål om deltakelse av Grasrotandelen: Ritha sjekker hvilke muligheter klubben
har til å dra nytte av Grasrotandelen.
c) Sponsoravtalen med ProPlan er avklart og signert
d) Søknad om momsrefusjon er sendt NKK. Forventet utbetaling november/desember
2011.
e) Dialogmøte hos NKK. Ingen fra klubben hadde anledning til å møte grunnet
sykdomsforfall.
f) Styret må lage aktivitetsplan for NSTK for 2012 til årsmøtet.
g) Styret v/Hildur og Ritha har overtatt ansvaret for kritikkskriving og er ajour både for
2010 og 2011. Alt er oversendt til webmaster og vil bli lagt ut på websiden vår.

Stjørdal, 20.11.2011
Anne Grete B. Johansen
sekretær for NSTK

