
Referat fra styremøte NSTK 09.09-2014.kl 19.30- 21.00 (Skyp) 

 

Tilstede: Hildur Johnsen, Tor Jensen, Ritha Vangen, Laila M Pedersen, Merete Baraa og 

Anne Grethe B Johansen  

Frafall: Ingen. 

 

Saker til behandling: 

01/14   Godkjenning av ref. fra styremøtene 24.06.2014 

             Godkjent uten anmerkninger. 
 
19/14    Klage fra deltaker i f.m. rasespesialen 2014. Saken er beh. ad hoc. Uttalelse er sendt  
             NKK. 

 
20/14    Søknad om paring av 8 år gammel tispe. Saken er beh. ad hoc. Svar er sendt søker. 
             NSTK anbefaler ikke parring av tisper etter fylte 8 år. Svaret også sendte NKK. 

 
21/14    Innhenting av priser for trykking ST-Nytt og kalender 2015. 
             Innhentede tilbud er ikke så billig som den vi har pr dato.  

 
22/14    Rasespesialen 2016. Hvor og når? 
             Vi satser på å ha Rasespesialen i Hamar området 13 aug i forbindelse med NKK  
             utstillingen 
 
23/14    Årsmøte 2015. Hvor og når? 
             Utsettes til vi har fått utstillingslistene for 2015, men satser på Letohallen i mars. 
  
Oppfølgingssaker: 
04/14   Oppsummering fra Rasespes. 2014 i Tromsø. 
            Vi har bare hørt positive reaksjoner fra alle som var der samt dommeren.  
            Ble en utfordring at NKK ikke hadde sendt opp noen av papirene som var bestilt til  
            utstillingen verken til kritikkene eller premielistene, men vi klarte det. 

 
12/14    ST-Kalenderen 2015.  Status 
              Vi trenger flere bilder så vi legger ut påminnelse på hjemmesiden og på FB siden til  
              Klubben 

 
18/14    Endelig godkjenning av RAS-kompenndiet.  
             Sendes snart til NKK   
  
Ref.saker:     -     NSTK's økonomiske status     
                             Økonomien er bra.     
  
Fra NKK:       -     Disiplinærreaksjoner pr. 27.08.14. (mail 27.08.14)  
                             Tas til etterretning 

- Dialogmøte lørdag 08.11 2014 (mail 05.09.14) 

Tas til etterretning 
- NKKs 53. ordinære representantskapsmøte 2014 (mail 29.08.14) 

Tas til etterretning 
Eventuelt    
          Vi sender purring til NKK om svaret på «Bruken av pelsprodukter» - Anne Grethe 
          Informasjonsbrosjyre for NSTK er nesten ferdig. 
 

 Neste styremøte ?  kl 19.00 (Skyp) 

Stjørdal 11.09.2014 

Sekretær i NSTK Anne Grethe Berge Johansen  


