Referat fra styremøte tirsdag 02.08.2016 kl. 19.30 til kl. 21.20 på Skype.
Tilstede: Ritha Vangen, Jan Nordstrøm, Maria Engen, Anne Grethe Berge Johansen,
Laila M. Pedersen og Hildur J Johnsen
Meldt fravær: Kari Hundhammer
Møteleder: Laila M. Pedersen
Referent: Laila M. Pedersen
Saker til behandling:
01/16 Godkjenning av ref. fra styremøte 07.06.2016.
Vedtak: Godkjent.
07/16 Høring etablering av Nordisk utstillinger (17. juni)
Vedtak: Alle i styret sender inn sine kommentarer, uttalelser til Ritha som sammenfatter en
skisse til svar fra NSTK. Frist for innsending til Ritha fredag 05.08.
08/16 Dansk Kennelklubb – Ang. Shih Tzu – (Sak sendt inn av medlem).
Vedtak: Styret sender forespørsel til den danske shih tzu klubben for nærmere
redegjørelse ang. saken. Ansvarlig for skriv: Jan Nordstrøm.
09/16 Representant kortsnuteraser (vår representant)
Vedtak: Jan Norstrøm stiller som representant for shih tzu. Maria Engen er vara for Jan.
Maria melder inn til NKK.
Oppfølgingsaker:
13/15 Utstillingen i mai 2016 – ref. fra møte 30.juni Nebbenes Kro
Konklusjon: Ref. er mottatt og samarbeidet med NPK fortsetter neste år.
Rasespesialen 2016:
Konklusjon:
Påmeldingen måtte stenges, da det tilkom svært mange påmeldte. Dommeren ble
kontaktet og grensen for inntak ble satt. Egen dommer for valp blir engasjert, pga stor
påmelding, alle som har kontaktet har kommet med på rasesepesialen.
For øvrig alt i rute.
Bespisning – spekemat etter utstillingen på rasespesialen påmelding utvidet til 07.08.16.
Fotograf: Roy og Jan. Skriving av artikkel til bladet: Ritha.
04/16 Rasespesialen 2017. Dommer:
Forslag til dommer sendes Anne Grethe snarest.
Ref. saker.
● NSTK’s Økonomiske status: Referert og ser bra ut.
● Fra NKK: Instrukførkurs  ettersøk videregående (18. juli). Tas til orienteering

● Fra NKK: NKK’s 55. ordinære representantskapsmøte 5. og 6.november 2016 (mail
19. juli.) Tatt til orientering.

Eventuelt:
● Webmaster: Styret fristiller Eli Folven fra webmasterjobben. Inntil videre vil Laila M.
Pedersen og Kari Hundhammer bistå med oppdateringer. Det bør vurderes å skifte
webprogram.
● Lotteri Rasespesialen: Det er innhentet premie for utlodding og trekning på
Rasespesialen. Ansvarlig: Hildur og Maria.
● Årslotteri: Det vil bli et årslotteri i tillegg, da med tanker på evt. avslutning på
Lillestørm evt. senere.
● Det skal føres en egen post for lotteriene i regnskapet.
● Resultat kreativ lydighet.
● Utstillingsseminar 06.08.16 er lagt ut på nstk.no
● Innkjøp av telt: Det er innkjøpt et telt for bruk som dommertelt på våre utstillinger.
● Ny regionskontakt Vestlandet: Unn H. Lyngbø.

Neste styremøte: Tirsdag 13. september 2016 kl. 19.30
Laila M. Pedersen
sekretær

