Referat fra styremøte torsdag 07.04.2016 kl. 19.30 til kl. 21.20 på Skype.
Tilstede: Ritha Vangen, Jan Nordstrøm, Maria Engen, Anne Grethe Berge Johannesen,
Laila Midtun Pedersen, Kari Hundhammer og Hildur J Johnsen
Saker til behandling
01/16 Godkjenning av ref. fra styremøte 10.03.2016.
● Godkjent.
Oppfølgingsaker:
13/15 Utstillingen i mai 2016 & Rasespesialen 2016 Status?
● Utstillingen i mai  Nybygda Idrettsplass, Brumunddal. Arbeidslista vil bli videreutviklet.
● Henting av dommere: Jan tar ansvar.
● Klubbcertifikat: Blir utdelt 1. gang i år på maiutstillingen.
02/16 Championatboken utarbeidet av Arbeidsutvalget for Shih Tzu. Anskaffelses av flere bøker?
Vedtak: Kjøper inn 10 stk. Ansvarlig: Hildur
03/16 Utarbeidelsen og videreføring av Championatbok for Shih Tzu – Status:
● Utarbeidelsen er nå inne i sluttfasen.
● Det jobbes med innhenting av tilbud på trykking. Farger eller Sort/hvit
● Spørsmål om ensidig eller 2sidig trykk? Dette må vi se på.
● Sender tilbudet vi får fra trykkeriet til alle i styret. Tar så en avgjørelse.
● Neste oppdatering av N UCH: Avventer med å ta en beslutning.
05/16 Fargebetegnelse Shih Tzu:
Vedtak: Laila og Hildur tar ansvar og lager et utkast til neste møte.
Ref. saker.
NSTK’s Økonomiske status: Er god.
Fra NKK: Møte om kortsnuteproblematikk 19. april. Maria ønsker å møte. Påmelding.
Fra NKK: AD avlesing vil bli stoppet deriblant ST. Informasjonsmøte 23. april på Bryn. Maria prøver å
møte. Påmelding.
Eventuelt:
Utstillingsregler 01.01.2016. Gjør oss kjent med den.
Svenske Champ.boka: Spm. om det er interesse av å kjøpe inn. Det blir ikke gjort, hver enkelt må kjøpe
direkte fra Sverige.
Dialogmøte: Morgendagens hundeNorge. Tas til orientering.
Utarbeidelse av retningslinjer av avlsråd: Må starte arbeidet med dette.
Utarbeidelse av habilitetsreglementet: Må starte arbeidet med dette.
Kassen til Region Øst: Anita disponerer og bruker beholdningen til evt. innkjøp i f.m. aktiviteter.
Mange STNytt kommer i retur: Vi bør annonsere på nstk.no og nstk/FB om at medlemmene er obs. på å
melde om adr. endring, husk også nytt postnr. evt.
Publisere gruppe og BIS bilder på hjemmesiden
Vipps.no ( Maria sjekker klubbens behov )
Frivillighetsregisteret/ Grasrotandelen (NSTK tilfredstiller ikke kravene )
Neste styremøte: 05.05.2016 kl. 19.30
Laila Midtun Pedersen
Sekretær, NSTK

