
Referat fra  styremøte 28.10-14 kl 19.30- 21.30  på Skyp. 
Til stede: Hildur Johnsen, Tor Jensen, Ritha Vangen, Laila M Pedersen, Merete Baare, Jan 

Nord og Anne Grethe B Johansen. 

  
Saker til styremøte. 
  
01/14    Godkjenning av ref. fra styremøte 09.09.14. 

             Godkjent uten anmerkninger    

  
24/14    Skal NSTK se på muligheter for  annonsering på Finn.no? 
             Vi skal sjekke ut dette med andre klubber som bruker Finn.no. Høres interesangt ut.  
             Ansvarlig: Laila M Pedersen, i tillegg spør vi Eli Folven 
  
25/14    Invitasjon til avlsrådskurs. 
             Styre beslutter at det kan sendes max 2 fra styret som bor på dobbeltrom. 
  
26/14    Skal vi øke av annonsepriser i medlemsbladet for medlemmer, samt kommersielle  
              annonsører   fra 2015? 
             Vi øker til 100 kr for halvside og 200 kr for helside i sort/hvit og 250 kr helside i farger. Fortsatt  
            150 kr for hannhundregister og  kennel register. Kommersielle annonsører uendret. 

  
27/14    NSTK's utstilling i mai 2015. Status. 
             Sjekk opp avtalen med NPK. Sjekk ny sponsor ellers i rute. 
             Freestyle på programmet? 
             Ble ikke aktuelt i år da de har fått en annen plass. 
   
28/14    Rasespesialene 2015. 

A) Rasespes./Jubileumsutstill.: 7. juni 2015 

Skal ha noe sosialt på lørdagskvelden og kaffe/kake på søndagen etter utstillingen. 

B)  Rasespes. i f.m. Europautstillingen: 5. sept. 2015 
Sjekk ut ang gavekort, sjekk ut med mat etter utstillingen. 

  

  
Oppfølgingssaker: 
10/14     Utstillingsregler (sak innsendt fra medlem) Bruken av pelsprodukter -   
              Svar fra NKK på vår henvendelse/skriv: Legges ut på hjemmesiden vår. Ansvarlig: Laila M  
              Pedersen 
  
13/14    NSTK's brosjyre - distribuering? 
              Tas med til Lillestrøm og noen gis til regions kontaktene, send til de som ikke er der. 
  
12/14    ST-Kalenderen 2015. Status. 
             Sendt til trykking å leveres ut på Lillestrøm til de som har betalt. 
  
18/14    RAS-kompendiet 1. utgave. 
             Godt fornøyd med gruppens arbeid og det er godkjent fra NKK. 
  
20/14    Svar fra NKK ang  godkjenning av parring av 8 år gammel tispe.    
             Fått godkjenning fra NKK. 
  
23/14    Årsmøte 2015. Hvor og når? (Se sak forrige styremøte). 
             Årsmøte blir 7 mars 2015 på Letohallen  

 
Ref.saker:   -     NSTK's økonomiske status 
                          Klubben har god økonomi. 
  



                
     -     Fra NKK:    
                    -     NKKs representantskapsmøte. Tas til orientering 
                    -     Dialogmøte 2014.  Tas til orientering 
                    -     Autorisasjonsbekreftelse, Shih Tzu.  Tas til orientering 
                    -     Disiplinærreaksjoner pr 17. sept. -14  Tas til orientering 
                    -     Høring vedr. rovdyrpolicy - frist 18.12.14. Tas til orientering 
                    -     NKK's hedersbevisning for 2014 – utdeling. Tas til orientering. 
  
Event- 

-       Neste styremøte 
     25/11-2014 kl 19.30 

  
  

Stjørdal 30.10.2014 

Sekretær i NSTK  

Anne Grethe Berge Johansen 

  
 


