
Referat fra styremøtet lørdag. 02/6- 2012.  

 

Til stede: Hildur Johnsen, Tor Jensen, Ritha Vangen, Laila M Pedersen, Olav Amundsen, Vigdis 

Sandaunet og Anne Grethe Berge Johansen. 

Anne C Johansen var til stede i sak 22/12 

 

Saksnr. Saker til behandling 

01/12  Godkjenning av ref. fra Styremøte 09.05-12 

 Godkjent. 

 

05/12-  Evaluering fra utstillingen på Gaalaasen. 

 Utstillingen gikk fint men vi oppdaget ting som vi må justere til neste år, slik som 

 parkeringsvakter må øke til 4 personer. Bobiler og campingvognen henvises til nedre  

 parkeringsplass. 4 personer til opprigging av ringene, dommerteltene, bord og stoler i 

 ringen fra Shih Tzu klubben. Ansvarlig: Tor. 

 Vi må ha 2 personer til service, mat og drikke til dommerteltene, hente premielister osv. 

 Premier til utstillingen blir vi å avvente med til vi har fått antall påmeldte, bruk av det 

 vi har samt kjøpe til gruppene, Bir /Bim. 

 1 person som tar seg av dommerne, ringpersonalet. 

 Vi må få tak i flere søppelbøtter som vi kan sette utover plassen. 

Dommermiddagen blir på Gaalaasbanen og minimum 2 personer fra hver klubb må være til 

stede . 

 

21/12 - Hva gjør vi med familiemedlem som ikke har samme adresse som hovedmed?  

Ang medlemskap har dette blitt orientert muntlig på telefon. Vi sender brev til   

vedkommende. Vi sjekker også med NKK ang saken.  

 

25/12- NSTK`s hjemmeside. 

 Hjemmesiden har fått ny layout og er lettere å finne informasjon i. Mestvinnerlisten 

 skal oppdateres oftere, i alle fall i slutten av hver mnd. 

 Skal legges inn informasjon om pleie, stell osv av Shih Tzu. 

 

26/05- Shih Tzu kalender 2012 og planlegging av 2013 

 2012: Vi setter ned prisen til 60 kr på de gjenværende kalendrene.  

 2013. Annonse i kalenderen koster 100 kr det samme vil kalenderen gjøre. Oppfordre  

 medlemmer til å sende inn bilder til kalenderen på hjemmesiden og i bladet. Lage 

 kalenderen for 2013. Ansvarlig: Ritha. Anne C er forespurt og takket ja 

 

27/12 -Status rasespesialen på Nesbyen 03.08-12. Oppfølgingsak 05/12  

 Utstillingen begynner kl 18.00 og er i rute og påmeldingene har begynt å komme inn. 

 Legge ut annonsen på hjemmesiden og i bladet om gavepremier til Shih Tzuen. 

 Ansvarlig: Hildur. 

 Ta imot gavepremier til utstillingen. Ansvarlig: Ritha og Anne Grethe. 

 Få en til å fotografere fra utstillingen og det sosiale etter utstillingen. Spør Kjell Ivar. 

 Bespisning etter utstillingen. Ansvarlig Hildur og Kjell Ivar. 

 Hovedansvarlig på Nesbyen blir Hildur og Tor. 

 Dommergave, ringsekretær og skriver. Ansvarlig: Ritha og Anne Grethe 

 Ine Rosland forespørres om oppvisning i Freestyle på rasespesialen. 

 

28/12- Høringsrunden fra NKK. Kuperte hunder svarfrist 1/7-12  Hildur svarer til NKK. 

 

29/12- NKK`s raseforvaltning Svarfrist 16/08-12  Utsetter til neste styremøte. 

 

 



30/12- Utstående gjeld til klubb. 

Det er tidligere gitt både muntlig og skriftlig henstilling om å ordne opp i utestående  

gjeld snarest. Det sendes nye brev med betalings frist på 14 dager for utestående gjeld.  

 

Event – Utstillingen 25 og 26 mai 2013. Det må begynnes å sende forespørsler til dommere 

for neste år, sjekke hvilke raser de forskjellige dømmer osv. Samarbeid og kontakten  

med NYTK. Ansvarlig: Anne Grethe samt alle i utstillingskomiteen.  

 

 

Stjørdal 07.06.12 

Sekretær for NSTK 

Anne Grethe B Johansen 
 


