Referat fra styremøte tirsdag 13.09.2016 kl. 19.30 til kl. 21.30 på Skype.
Tilstede: Ritha Vangen, Jan Nordstrøm, Maria Engen, Anne Grethe Berge Johansen,
Laila M. Pedersen, Hildur J Johnsen og Kari Hundhammer
Møteleder: Laila M. Pedersen
Referent: Laila M. Pedersen
Saker til behandling:
01/16 Godkjenning av ref. fra styremøte 02.08.2016
Vedtak: Godkjent.
10/16 Webmaster + hjemmesiden

www.nstk.no
Vedtak: Det gis fullmakt til Laila M. Pedersen og Kari Hundhammer om å starte opp med å
opprett ny og mer funksjonell hjemmeside for klubben. Vi bestemmer at vi går for netthund.no
Dette også pga en økonomisk gevinst på sikt.
Oppfølgingsaker:
13/15 Rasespesialen 2016 Gaalaasbanen  Evaluering
En del klager er mottatt som bl.a. lang dag, lang vei til wc/kiosk, dårlige premier, m.m..
Vanskelig å oppfylle alles ønsker, men Styret takker alle som har gitt premier og vi tar til
etterretning at vi alltid alle kan bli bedre.
04/16 Dansk Kennelklubb – Ang. Shih Tzu
Vedtak pr. 02.08.16: «Styret sender forespørsel til den danske shih tzu klubben for nærmere
redegjørelse ang. saken. Ansvarlig for skriv: Jan Nordstrøm.»
Brev ang. «Registrering av Shih Tzu i Danmark – regelendringer og rutiner» er skrevet og blir
sendt Shih Tzu Danmark med kopi til NKK.
Ref. saker.
● NSTK’s Økonomiske status: Maria refererte til foreløpig status og vi konkuderer med at
det ser bra ut.
● Fra NKK: Atferds seminar. Annonsen er lagt ut på www.nstk.no.
● Fra NKK: NKK’s 55. ordinære representantskapsmøte 5. og 6.november 2016 med
påmeldingsskjema og program (mail 13.09.16.) Tatt til orientering.
Eventuelt:
● Regionkontakter: Det minnes om at regionkontaktene er tillitsvalgt for klubben og de skal
være aktsom med hva en skriver i sosiale medier. Minner om NKK’s webpolicy og
taushetserklæringen. Ritha tar ansvar for påminnelsen.
● Søknad til NKK om godkjenning av klubbcert og tittel klubbchampion: Ansvarlig: Hildur
skriver forslag til søknad. Forslaget sendes alle i styret og tas opp på neste styremøte.
● Elektronisk skriving av kritikker: Ansvarlig: Hildur skriver forslag til søknad om mulighet til
bruk av NKKs dataprogram til kritikkskriving. Forslaget sendes alle i styret og tas opp på
neste styremøte

● Rasespesialen 2018 sted: Laila og Hildur utreder kostnader med å flytte utstillingen til et
sted hvor flere raser har sin rasespesial, og dermed kan det bli 2 eller 3 utstillinger
samme helg. Saken behandles videre på neste styremøte.
● Medlemsmøter: Det jobbes nå med å få til et medlemsmøte på Østlandet.
Regionkontakten har tatt initiativ til dette. Møterom, dato og tema jobbes med å få
avklart. Fra styret er Hildur delaktig i dette.
Laila har også vært i kontakt med regionkontakten på Vestlandet, og det jobbes med å få
til et medlemsmøte i regionen i f.m. en utstilling i høst.
● Rosetter 2017: Rosetter til rasespesialen bør bestilles nå pga lav kurs på pundet.
● Hvordan verve flere medlemmer: Vi går inn for vervepremie til den som har vervet flest
medlemmer. Oppfordrer oppdrettere til å verve sine valpekjøpere. Det bør legges til rette
slik at vi lett kan følge med på hvem som verver flest. Oppstart fra 01.01.2017 og premier
utdeles etter hvert ½ år.
● Retningslinjer avlsråd: Det skrives et forslag som sees på i neste styremøte. Ansvarlig:
Hildur og Laila.
● Habilitetsregler: Det skrives et forslag som sees på i neste styremøte.
Ansvarlig: Jan Norstrøm
● Statutter Klubbcert/Klubbchampion: Hildur har skrevet forslag og det godkjennes.
Statuttene er tatt med i STNytt nr. 3/2016.
● Valpeformidling: Ved forespørsel viser vi alltid til kennelregisteret på www.nstk.no.
● Terminliste 2017: NKKs terminliste for 2017 er lagt ut.
● Kalender 2017: Det utarbeides kalender for 2017. Ansvarlig: Hildur og AnneGrethe
● Kontrakt Nybygda 2017: Etter små justeringer vil Ritha ta kontakt med plassansvarlig før
leiekontrakten for utstillingsplassen i Nybygda skrives (Maiutstillingen).
● Ajourhold av RAS. Evalueringen av RAS. Skrivefeil i 1. utgave må rettes opp.
● Dommerkonferanse/rasekompendiet: Ritha tar kontakt med gruppen for avklaring av
status. Dommerkonferanse skal planlegges og avholdes når kompendiet foreligger.
● Utstillingsresultater tas ikke lenger med i bladet: Saken er behandlet ad hoc og vi har
besluttet å ta bort utstillingsresultatene. Dette da det er med på å fordyre trykkingen av
bladet.
● Styret jobber med å få på plass dommerer til Nybygda og rasespesialen 2017.
● NKKs prosjekt Kortsnuta raser kom med ønske om hunder for måling av hoder: Da det
ble for kort frist for oss å stille med hunder, tar Jan dette med til Arbeidsgruppen for
kortsnutete raser som skal ha sitt første møte 29.09.16.
● Rasetorg på Dogs4All i november: Vi deltar ikke, da kostnadene er for høye.
Neste styremøte: Tirsdag 25.oktober 2016 kl. 19.30
Laila M. Pedersen
sekretær

