Referat fra styremøte/telefonmøte 23. og 24.01.2012
23.01 fra kl 18.00-20.00 og 24.01 fra kl 18.00-19.30
Tilstede: Hildur J. Johnsen, Tor G. Jensen, Laila M. Pedersen,
Anne Grete Berge Johansen, Ann Kristin Hals (deltok på sak 1,2,3,4)
og Ritha Vangen. Tor G. Jensen var ikke delaktig i sak 4/2012.
Gyldig forfall: Olav Amundsen
01/2012

Referat fra forrige styremøte. Gjennomgang og godkjenning
Vedtak: Godkjent med følgende kommentar: Sak 27/11 Poeng
mestvinnerlisten. Saken er innkommet som forslag til årsmøtesak.

02/2012

a)
b)
c)

Årsmøte 2012 i Stjørdal
Annonse er lagt ut på websiden vår
Årsmøtesaker: Gjennomgang
Møteagenda og saker ble gjennomgått
Felles bespisning etter årsmøte
Anne Grete avventer pristilbud

03/2012

Mestvinnerrosetter 2011
Laila og Anne Grete bestiller i uke 5/2012

04/2012

Tillitsvalgtes uttalelse/oppførsel i sosiale mediaer m.m. Klage fra medlemmer
Saken ble gjennomgått og drøftet.
Styret tar klagene til etterretning og foretar nødvendige tiltak
Styret besluttet å løse personen fra vervet. Vervets innehaver blir orientert om
dette pr brev.
De som har innsendt skriftlig klage vil bli underrettet skriftlig om vedtaket. De
øvrige medlemmene av utvalget vil bli orientert.

Vedtak:

05/2012

Utstillingene i 2012 og 2013: Oppfølgingssak 17/2011
a) NSTK’s utstilling 19.05 og valpeshow matchshow 20.05, Gaalaas: Status
pt. ble gjennomgått. Ritha bestiller målestav i god tid. Annki sjekker
mulighet for å få laget plasseringsskilter. Videre arbeidsliste ble notert,
Anne-Grethe og Ritha ajourfører denne.
b) Rasespesial 03.08. 2012, Nesbyen.
Status pt ble gjennomgått. Videre arbeidsliste ble notert som Ritha
ajourfører.
c) NSTK’s utstilling og Rasespesial i 2013. Status
Utstilling avholdes i Østlandsområdet (samarbeide m/Yorkshireklubben)
NMHK har sagt nei til at vi kan ha med deres raser. Vi utvider med nye
raser.
Rasespesial avholdes i Trondheimsområdet. Anne Grete sjekker sted.

06/2012

Rasespesifikke dommeranvisninger i NKK: Svarfrist 1. mars d.å.
Konklusjon: Dommerne bør være oppmerksomme på alle punktene.
Hildur tilbakemelder til NKK

07/2012

NKK’s BIT prosjekt. Nytt møte 14. mars. Svarfrist 1. mars d.å.
Konklusjon: NSTK har intet å tilføye.
Hildur tilbakemelder til BIT representant Gruppe 9

08/2012

NKK’s høring ang ”Regler for kennelnavn”. Høringsfrist 26. mars d.å.
Konklusjon: NSTK slutter seg til NKK’s utkast.
Hildur tilbakemelder til NKK

09/2012

Høring ad forandringer i NKK’s Etiske grunnregler for avl og oppdrett.
Svarfrist 15.3. d.å.
Konklusjon: NSTK har intet å tilføye og tar saken til etterretning.
Hildur tilbakemelder til NKK

10/2012

Innkjøp av boken ”Shih Tzu av Tammy Gagne” for videre salg til medlemmer.
Konklusjon: Boken tilbys medlemmene via websiden vår.
Hildur lager annonse.

11/2012

Loddtrekning av loddsalg på bok 2011.
Alle vinnere er bekjentgjort på nstk.no, tilskrevet og de fleste premiene fordelt.
Vinnerne kunngjøres i ST-Nytt 1/2012 i tillegg kunngjøres de som har gitt
premier til loddsalget i bladet.

Referatsaker: a)
b)

Eventuelt

a)
b)

Protokoll fra NKK’s Representantskapsmøte 12.11.2011
Konklusjon: Tas til etterretning
Rasebeskrivelsen fra NKK, revidert 16.02.2011 GB. Norsk versjon
Legges ikke ut på websiden vår før NKK har lagt den inn i riktig
format.
Vi vedlikeholder medlemsregisteret vårt selv i stedet for å betale NKK
for å utføre dette.
Medlemskontingenten i NSTK er besluttet og ikke økes i forbindelse
med årsmøtesak i 2012. Dvs at medlemskontingenten forblir den
samme i 2013.

Ritha Vangen / Hildur J. Johnsen
referenter

