
 

 

Referat fra styremøte NSTK tirsdag 15.01.2013 kl 19.00 – 21.30. 
(Skypemøte) 

 

Tilstede: Hildur Johnsen, Tor Jensen. Ritha Vangen, Laila M. Pedersen, Vigdis Sandaunet og 

Anne Grethe B. Johansen 

Forfall: Olav Amundsen 

 

Saksnr Saker til behandling 

 

01/13 Godkjenning av referat fra styremøte 11.12.2012 

 Vedtak: Godkjent uten bemerkninger 

 

02/13 Årsmøte 2012 

 -Regnskap er oversendt revisor 

 -Årsrapporten ble gjennomgått og kommentert 

 -Handlingsplan/Aktivitetsplan ble gjennomgått og kommentert 

 -Budsjettforslag 2013 ble lagt frem. Bearbeides til neste styremøte. 

 Konklusjon: Tas til etterretning 

 

03/13 Utregning av mestvinnerlisten for Shih Tzu 

Utregningsmetoden kan tolkes forskjellig. 

Vedtak: Forslag til ny «tydelig» ordlyd fremlegges på neste styremøte. 

 

04/13 Seminar 2013 – Status (oppfølgingssak 30/12) 

Forberedelser/tilrettelegging i rute. Annonse på websiden vår. Påmeldinger har begynt 

å komme. De som trenger overnatting må varsle om dette snarest mulig, da det er 

begrenset ant. rom reservert. 

Konklusjon: Tas til etterretning 

 

05/13 Rasespesialen i Tromsø 2014. (oppfølgingssak 35/12) 

 Dommerforespørsel sendes. 

 Ansvarlig: Anne Grethe 

 

06/13 Mestvinnerrosetter 2013. (oppfølgingssak 43/12) 

 Rosettene er bestilt. 

 Ansvarlig: Anne Grethe og Laila 

 

07/13 Høring fra NKK angående reaksjoner rettet mot hund. Se mail fra NKK 08.11.12

 Høringen ble gjennomgått og kommentert. 

Vedtak: Hildur tilbakemelder til NKK om at vi NSTK har tillit til at NKK ivaretar 

saken. 

 

08/13 Utstilling Gaalaasbana 2014 

 Forberedelsene er godt i gang. 

 

 

 



09/13  Godkjenning av klubblover: Mail fra NKK til alle klubber ang. pkt. i den nye 

obligatoriske lovmalen som NKK ba klubbene om å utarbeide klubbens lover etter i 

fjor. Styret i klubbene pålegges ny gjennomgang. 

Vedtak: Hildur og Tor gjennomgår NSTK’s Lover og sjekker at den er i samsvar med 

NKK’s lovmal. Om endringene i Loven blir nødvendig sendes utkastet til det øvrige 

styret. Saken sees på igjen neste styremøte. 

 

 

Eventuelt 

 -Championat-diplom NSTK er under utarbeidelse 

 Ansvarlig: Hildur 

 -Kalender 2014 

Konklusjon: Forberedende arbeider i gang. Oppfordring om å sende inn bilder ligger 

på websiden vår. 

 

Informasjonssaker: 

-NKK – klarere retningslinjer for utstillingsarrangører 

Konklusjon: Tas til etterretning 

-Forespørsel fra Norsk Chinese Crested Klubb og NMHK Agder-området angående 

dommerønske for rasen vår 

Konklusjon: Ovennevnte klubber står fritt til å velge dommer for oss ut fra tilsendte liste. 

Anne Grethe tilbakemelder. 

-Dommerønsker fra andre raseklubber 

Konklusjon: Anne Grethe tilbakemelder 

 

 

Stjørdal, 16.01.2013 

NSTK v/sekretær 

Anne Grethe Berger Johansen 

 

 

Neste styremøte: 05.02.2013 kl 19.00 (skype) 

 


