
Referat fra styremøte tirsdag 21/8- 2012. kl 20.00 - 22.30  
Det ble utsatt til kl 20.00 pga dårlig forbindelse på Skyp. 
Til Stede: Hildur Johnsen, Tor Jensen, Ritha Vangen, Laila M Pedersen og Anne Grethe B 
Johansen 
Vigdis Sandaunet var til stede til å begynne med men pga problem på linjen koblet fra. 
Meldt forfall: Olav Amundsen.  
 
. 
Saksnr. Saker til behandling 
 
 
01/12 - Godkjenning av ref. fra Styremøte 02.06-12 
  Godkjent. 
 
21/12 - Hva gjør vi med familiemedlem som ikke har samme adresse som hovedmedlem? 
 Personen har fått brev fra oss men vi får ikke svar. Kontakter NKK for nærmere avklaring. 
 
25/12 - NSTK`s hjemmeside - Status og utviklingen av den. 
 Utviklingen går greit men blir fortsatt oppdatert for sent.  

Både webmaster og hjelper bør ha like programmer slik at vi slipper forsinkelser. Skal 
bestrebes at på tirsdager etter en utstillingshelg skal resultatene ligger ute på hjemmesiden. 
Mestvinnerlisten skal oppdateres i slutten av mnd. 
Begynne å jobbe med videreutvikling og side til regionskontaktene. Tor, Hildur og Laila 
sjekker opp mot mail med forslag til forbedring fra medlem.  

 
26/12 – Shih Tzu kalenderen 2013 - status. 

Kommet inn lite med bilder og annonser. Frist til 1. okt og Laila legger ut påminnelse på 
hjemmesiden. 

 
27/12- Evaluering - Rasespesialen 2012 

a) Stedet, tiden, praktisk hjelp og gjennomføring, 
Stedet var greit, tiden bør flyttes til tidligere på dagen. Vi leide inn en person som jobbet for 
oss alle 3 dagene slik at vi slapp å ta en som skulle stille. Fikk tilbakemelding om at det 
fungerte kjempebra. Prøve å få fristilt en til å fotografere neste år. Gjennomføringen syntes 
vi gikk bra. 

b) Gavepremiere til deltakere. 
Fikk mange fine gavepremier fra medlemmer også på utstillingen. Vi fikk positiv  
tilbakemelding fra mange, men noen mente det ble skjeft fordelt. Bestreber oss på å bli 
bedre. Neste år jobber Tor, Hildur og Laila med gavepremiene til rasespesialen. 

c) Sosialt innslag m.m.  
Ine Rosland som hadde oppvisning i Freestyle skulle ha vært før utstillingen startet. Det ble 
også for mørkt med sosialt samvær og mat på slutten. 

 
29/12- NKK's Raseforvaltning svarfrist 16.08.12 
 Forhåndsbehandlet pr tlf./mail: Klubben hadde ingen kommentarer. 
 
30/12- NSTK`s Seminar i november- Status, tema og framdrift. 

Blir avlyst i år, flytter det til 2013 avventer tid og sted. Sjekke med 
 Yvonne C om hun kan ha foredrag på et medlemsmøte på Østlandet i f.m. et privat besøk. 
  
31/12- Utstillingen på Gaalaasbanen helga 25.- 26.05.2013  

a) Samarbeid med NYTK. Kontaktperson. 
Kontrakten med NYTK er utarbeidet og signert. Ansvarlig navn vil bli utfylt i 
planleggingsmøte med NYTK.  Fra NSTK møter Hildur, Ritha og Tor, en av disse bør være 
kontaktperson mot NYTK. Anne Grethe arbeider sammen med Ingrid H. Østvold ang. 
dommere og fordeling av dem. 

b) Dommere og ringpersonell: 5 dommer har bekreftet ja. Ringsekretærer og skrivere jobber 
Ritha med. 

c) Rosetter, premier o.s.v. 



Rosetter: Skal sjekke hvor mye vi trenger og etterbestill det. Til neste år skal det også 
bestilles rosetter til dommerne og de som jobber i ringene. Ansvarlig: Laila og Anne Grethe   
Vi skal bruke en del av premiene vi har, men det må kjøpes inn noe, hovedsakelig til BIG 
og BIS. Innhente priser: - Ansvarlig: Ritha, Hildur og Laila . 

 Bakkemannskap:  - Ansvarlig: Tor.   
 

32/12- Rasespesialen i Trøndelag 06.07.2013 
a) Dommer og ringpersonell.: Dommer og ringsekretær er avklart OK, avventer svar fra 

skriver. 
b) Sted: Storsand Camping, Malvik 
c) Gavepremier: Hele styret ansvarlig for å få inn gavepremier, sette inn i god tid før på 

hjemmesiden at vi ønsker gavepremier fra medlemmene. Hovedansvarlig: Tor, Hildur og 
Laila     

d) Sosialt:  Anne Grethe sjekker ang bespisning. 
  
33/12- Årsmøtedato og sted 2013. 

Årsmøte blir på Østlandet den 9. mars. Hildur innhenter pristilbud fra egnede plasser. 
Bekjentgjøres i ST-Nytt. 

 

34/12- Loddsalg - skal vi ha i høst ( ?)  og primusmotor. 
Hildur og Ritha sjekker om å få stå på et kjøpesenter å ha lotteri. 

 
35/12- Utstillingene på Gaalaasbanen 2014 og rasespesialen (hvor og når?) 

Søker om å ha med mest mulige raser til Gaalaasbanen. Anne Grethe sender forespørsler.  
Anne Grethe sjekker sted og tid til Rasespesialen, enten i Nord-Norge eller på Vestlandet.  

 

36/12-  Innkjøp av ting i klubbens regi? Tibetan Breeds Yearbook Volum 1: Er innkjøpt 7 stk. for 
videre salg til medlemmene. Vurdere Volum 2 som utgis i løpet av 2012? ”Lodde” 
interessen blant medlemmene. 

 Hildur bestiller evt. bøker for salg. 
 

37/12- Søknad om utvidelse av autorisasjon – Dommer. 
 NSTK har svart Ja. 
 

38/12- Henvendelse fra flere medlemmer.  
 Enkle spørsmål fra Shih Tzu-eiere. 
 Tor tar ansvar for å svare pr mail til medlemmene på vegne av styret. 
 

Ref. saker: 
Fra NKK:- Tiltaksplan for Norsk Kennel Klubb 2013-2015 

- Ingen kommentar. Svar er sendt NKK.. 
- Kurs i regi av NKK Reg. Øst.  Kursene ref. 
- Valg i forbindelse med NKK`s 51. ordinære representantskapsmøte lørdag 10. nov 

2012. Ingen forslag fra NSTK 
 

Eventuelt: 
- Hildur har kontakt med NKK ang. ny organisasjonshåndbok. 
- Bladets status: Fått kun 1 innlegg pt. Et blad skal sendes til dommeren på rasespesialen. 

Hildur tar kontakt med regionskontakten for å høre om det er noe de vil ha inn i bladet. Vi 
har stoppet å sende Shih Tzu Nytt til SSTK, da vi ikke har mottatt ST Bulletin siden nr. 
4/2010 

- Det stilles spørsmål om vi skal dele ut BIS-avl og BIS-oppdrett på rasespesialen.  
- Ritha ref. Regnskapet for utstillingen på Gaalaasbanen. 
- Søknad om momskompensasjon er sendt. 
 
Neste møte: Tirsdag 2. oktober 2012. 
 
Stjørdal 28/08-12 
Sekretær i NSTK  
Anne Grethe Berge Johansen  
 


