Referat styremøte 10.05.2016 kl 19.30 på skype til kl 22.00
Tilstede:
Forfall:
Referent:

Jan Norstrøm, Anne-Grethe Berge Johansen, Maria Engen, Ritha Vangen,
Hidur J. Johnsen, Kari Hundhammer
Laila M. Pedersen
Ritha Vangen

Saker til styremøte:
Sak 01/16

Godkjenning av ref styremøte 07.04.2016
Konklusjon: Godkjent uten bemerkninger

Oppfølgingssaker:
Sak 13/15

Status utstilling 29.05.2016 & Rasespesialen 14.08.2016
Pr dd er det færre påmeldte hunder til mai-utstillingen enn i 2015 men
forberedelsene er i rute. Arbeidsliste i kontinuerlig oppdatering.
Vedtak: Påmeldingsfrist utvides uten påslag t.o.m. 17.05.2016
Rasespesialen14.08.2016 er planmessig i rute.
Det oppfordes i ST-Nytt og på klubbens webside å gi gavepremier.
Vedtak: Laila bestiller rosetter

Sak 02/16

Championatboken: utarbeidet av arbeidsutvalget for Shih Tzu. Anskaffelse av
flere bøker.
De bøkene som er produsert er utsolgt. Kr 300,- pr bok.
Vedtak: Tilleggsbestilt 10 sett + permer

Sak 03/16

Utarbeidelse og videreføring av Championatbok for Shih Tzu. Status.
Boken er sendt til trykkeriet og mange eksemplarer er allerede solgt.
Hildur og Kari tar imot bestillinger og videresender lister til leder og kasserer
for info. Kasserer forestår innkreving av penger og sender purringer ved
behov. Kr 600,- pr sett (ett ssett består v 2 bøker pga stort antall N Uch)
Vedtak: Bestilt 70 sett + permer. Bilder trykkes i farger

Ref.saker:
NSTK’s økonomiske status: Likviditeten er god
Fra NKK: Møte om kortsnuteproblematikk 19.04
Maria møtte på vegne av NSTK og informerte fra møtet.
Det nedsettes en nordisk arbeidsgruppe hvor vår rase sammen med flere andre
rarepresenteres av Christine Solberg.
Det skal også dannes en norsk arbeidsgruppe hvor Maria har sagt seg villig til å være
representant for vår rase. Det vil bli vurdert igangsatt en kartlegging om det viser seg
nødvendig for vår rase.

Konklusjon: Informasjon legges i ST-Nytt neste nr.

Fra NKK: AD-avlesing
Maria møtte på vegne av NSTK og informerte fra møtet.
Vedtak: Informasjon legges i ST-Nytt neste nr.
Fra NKK: Høring – Regler for NKK’s kåringsprøver
Tas til orientering
Kundenummer hos Norengros Drammen papir Engros
Det er inngått skriftlig kredittavtale.
Konklusjon: Ritha sjekker om vi må ha egen avtale for butikker andre steder i landet eller om
avtalen gjelder for hele kjeden
Dommeralternativer
Klubben har fått tilsendt en liste over alternative FCI-dommere for Shih Tzu. Det
henvises også til UK shih-tzu club sin side for ytterligere informasjon
Eventuelt:
Utarbeidelse av retningslinjer for avlsråd
Konklusjon: Styret får i oppgave å utarbeide retningslinjer for avlsråd for vår rase. Før
endelig vedtak i neste årsmøte sendes retningslinjene ut på høring blant medlemmene.
NKK’s etiske grunnregler for avl og oppdrett skal dog følges.
Forslaget ble vedtatt som ovenfor + med bemerkninger (se vedtak sak 8 A).
Forslag til minimumsrav sendes styrets leder
Utarbeidelse av habilitetsreglement
Konklusjon: Jan utarbeider forslag til habilitetsreglement som legges frem for styret
for øvrig.
Utdeling av mestvinnerrosetter for 2015 på NKK Drammen
Vedtak: Deles ut av Hildur og Maria
Regionskontakter
Klubben trenger flere regionskontakter og det oppfordres til å forespørre personer som kan
være aktuelle kandidater ute i distriktene.
Freestyle-program 28.05 v/Ine Rossland
Konklusjon: Ritha kontakter Ine og avklarer status
Frivillighetsregisteret
Konklusjon: På oppfordring av NKK melder klubben seg inn i Frivillighetsregisteret med tanke
på inntekter via grasrotandelen. Ansvarlig: Maria

Vipps
Styret har vurdert tilbud angående Vipps
Konkusjonen: Kontantpengestrømmen er såpass liten at det ikke er formålstjenlig å gå inn på
denne ordningen
Annonserte valpekull på websiden
Det er viktig at siden ajouføres
Mestvinnerlisten
Det har kommet inn forslag fra medlem om å gå tilbake til den «gamle»
poengberegningsmetoden.
Konklusjon: Medlem er informert om at sådant forslag må legges frem for årsmøte
Neste styremøte: 07.06.2016

