Referat fra styremøtet tirsdag 20.03.2012 Kl 18.30- 20.45
Møte ble avholdt via skype..
Til stede: Hildur Johnsen, Tor Jensen, Ritha Vangen, Laila M Pedersen ,
Vigdis Sandaunet og Anne Grethe B Johansen.
Gyldig forfall: Olav Amundsen
Saksnr.

Saker til behandling

01/12

Godkjenning av ref. fra Styremøtene 23. og 24.01 samt 6.2.2012

14/12

Styret konstituerer seg.
Leder:
Hildur J. Johnsen.
Nestleder:
Tor G. Jensen
Kasserer:
Ritha Vangen
Sekretær:
Anne Grethe Berge Johansen
Styremedlem: Laila Midtun Pedersen
Vararep:
Olav Amundsen
Vararep:
Vigdis Sandaunet

15/12

Innkjøp av PC
- Innhente tilbud for 2 PC-er, 1 Skriver og 1 ekstern harddisk.
Ansvarlig: Anne Grethe og Ritha, samt vurdere Lailas tips

16/12

Sunnhetsutvalget
Det sendes mail til Sunnhetsutvalgets medlemmer om at de er løst fra sine verv etter
årsmøtet.
NSTK skal ha 3 personer i Sunnhetsutvalget.
Styre finner kandidater til Sunnhetsutvalget.

17/12

Tilbud fra NKK ang Rasespesial v/Europavinnerutstillingen 2015.
-NSTK kan få et ekstra stor cert i 2015, vi må sjekke med NKK hvor mye det
koster for samarbeidet.
Ansvarlig: Ritha

18/12

Aktiviteter 2012
-Ha en tettere kontakt med dem som er regionskontakter i dag.
-Lage egen link til regionskontaktene som Laila skal disponere.
Regionskontaktene skal sende direkte til Laila.
- Søke etter regionskontakter på Vestlandet og Nord Norge gjennom bladet og på
websiden.
-Medlemslisten som tilhører regionen, skal sendes regionskontakten.

05/ 12

Status utstillingene mai.2012
- Dommere /ringpersonell. Er i rute begge dagene
- Status. Er i rute begge dager.
- Skal ha lynlotteri på utstillingen, søk etter premier.
- Utstillingskomiteen består av: Styret m/vararepresentanter pt.
Leder for utstillingskomiteen Anne Grethe B Johansen.
- Lage liste over undergrupper av mannskap til utstillingen. Ansvarlig: Ritha
- Bestill rosetter og ordne med premier. Ansvarlig: Anne Grethe

19/12

Handlingsplanen 2012
Ble godkjent på Årsmøte
Styret skal være mer aktiv ut mot regionskontaktene.

- Informasjon til nye medlemmer og de som aldri er på utstilling. Sjekke ut hva som
kan være av interesse for dem. Ansvarlig: Hildur, Tor og Laila.
- Sjekke ut hvordan vi kan spare litt på medlemsbladet, vekt, størrelse, med eller uten
konvolutt. Ansvarlig: Hildur
- Diplomer til nye Norske Championer m/logoen vår. Ansvarlig: Hildur
- Seminar på Østlandet 3-4 november2012. Spør en utenfor styret om å ha ansvaret for
seminaret. Ansvarlig: Tor
20/12

Taushetserklæringen
Webpolicyen skal inn i taushetserklæringen og det vil bli sendt ut en ny til alle i styret,
div. utvalg og regionskontaktene. Ansvarlig: Hildur

21/12

Hva gjør vi med familiemedlem som ikke har samme adresse som hovedmedlem?
Styret bestemte å sende en mail til de det gjelder om at det ikke er lov å være et familiemedlem når hovedmedlemmet ikke bor på samme adresse. Ansvarlig: Tor

.
10/12

Skal vi kjøpe inn flere Shih Tzu bøker?
NSTK kjøper inn 15 ny bøker for salg til medlemmene

Stjørdal 21.03.12
Sekretær for NSTK
Anne Grethe B Johansen

