Referat fra styremøte 14.04.2015 kl 19.30 - 22.00 på Skype.
Tilstede: Hildur Johnsen, Tor Jensen, Ritha Vangen, Anne-Grethe Berge Johansen,
Laila M. Pedersen og Merete Baraa.
Meldt fravær: Jan Norstrøm.

Saker til behandling:
01/15 Godkjenning av ref. fra styremøte 12.03.15:
Vedtak: Godkjent
07/15 Ekstraordinært årsmøte. Status
Vedtak: Tre forslag vil bli sendt ut til medlemmene for avstemming + forslag fra styre om poeng til de fire beste i hvert kjønn
voksen /valper og veteraner, samt avl og oppdrett på vår rasespesial. Møte blir lørdag 23. mai 2015, Gaalaasbanen etter
utstillingen. Innkallingen sendes medlemmene senest 14 dager før
08/15 Seminar høsten 2015. Sted og status forøvrig.
Vedtak: I tråd med årsmøtevedtak vil klubben arr. Seminar for medlemmene. Sted: Quality Hotell, Gardermoen, dato 24.-25.
oktober 2015. Det jobbes med å finne forelesere. Tema blir helse. Annonse vil bli lagt ut på www.nstk og i Shih Tzu Nytt på et
senere tidspunkt.

09/15 Utstilling Norsk Dobermann klubb Bergensavdelingen, søknad om at ST får delta.
Vedtak: Styret fastholder tidligere vedtak om avslag denne helgen. Orientering sendes til saksfremlegger. Saken avsluttet.

Oppfølgingssak:
05/15 Bekymringsmelding.
Vedtak: Styrets beslutning av saken sendes til de det gjelder. Saken avsluttet.
Ref.saker: -

NSTK's økonomiske status: Informasjon fra kasserer tas til orientering.

Eventuelt:
a) Det er kommet ønske fra medlem om at navn på eiere av hund bør publisering på MV-listene.
Konklusjon: Styret slutter seg til ønske.
b) Forhandle tilbudsrabatt for medlemmer – hunderelaterte produkter. Det vil ikke bli forhandlet frem flere rabatter
enn de vi har pt.
c)

Innkjøp av effekter til klubben. Vi innhenter pris og kjøper evt. inn skjorter/jakker eller gensere m/klubbens logotrykk. Merete sjekker pris.

d) Valp nr. 2 i kjønnsklassen – får poeng som nr. 2 når det bare er en klasse i kjønnet som deltar.
e)

Spørsmål/søknad om klubbmedlemskap. Alle med spesiell interesse for rasen kan bli medlem. Medlemmer som
driver med blandingsavl er ikke ønskelig.

f)

Valpeshow annonsert i Hundesport hvor klubb ikke er tilsluttet NKK gis ikke poeng på MV-listen.

g) Innhente tilbud på folieringslogo på hengeren merket med klubbens logo + webadr.. Ansvarlig: Ritha
h) Gavepremier fra klubben til rasespesialen i Mjøndalen må kjøpes inn. Vi avventer til etter utstillingen på Gaalaas.
Neste styremøte: 12. mai 2015

Laila M. Pedersen
sekretær NSTK

