Referat fra styremøte 16.11.2016.kl 19.30 på Skype til 21.40
Tilstede: Ritha Vangen, Jan Norstrøm, Maria Engen, Laila Midtun Pedersen, Anne Grethe Berge
Johansen, Hildur J. Johnsen og Kari Hundhammer.
Møteleder: Laila M Pedersen
Referat: Laila M. Pedersen
Saker til behandling:
01/16 Godkjenning av ref. fra styremøte 25.10.2016.
Vedtak: Godkjent uten bemerkninger.
Oppfølgingssaker:
12/16 Høring retningslinjer for avlsråd er sendt ut: svarfrist 31.12.2016.
Vedtak: Det vil bli sendt ut en påminnelse på www.nstk.no 20. desember 2016
15/16 Utstillingen vår 2018.
Utstillingen blir 26. mai 2018 på Nybygda, vi vil også fortsette å søke etter ny samarbeidspartner.
Rasespesialen blir 02.06.18, samme helg som NKK Drammen - Drammen/Østlandsområdet.
16/16 Mail fra Øyfrid Sollien ang. dommer til vår Rasespes. 2017.
Svar er sendt, og det ligger også en utfyllende forklaring på www.nstk.no under stryreref. 2016
17/16 Habilitetsregler: Utsatt til neste møte.
Ref. saker:
NSTK`s Økonomiske status:
Maria Engen refererte til foreløpig status og vi konkluderer med at klubbens økonomi er
tilfredsstillende.
Klubben har en del medlemmer som ikke har betalt inn for bl.a. championatbøker, registre, m.m. til
tross for flere purringer. Styret oppfordrer medlemmene til å betale inn det de skylder klubben. Vi ber
også om at det ikke brukes Vipps til slik betaling, da det påløper gebyr for hver betaling til vår konto,
altså Klubben taper penger pr transaksjon vi mottar pr Vipps.
Fra NKK:
Fra NKK: Raseparaden Dogs4All (kun lørdag): Ritha samler 5 shih tzu i forskjellige farger som kan være
med i Raseparaden.
Fra NKK: Representantskapsmøte 5.-6.11.2016
● Det ble flertall for etablering av nordiske utstillinger, og disse vil komme på bekostning av
noen av de internasjonale
● Fullcertordningen blir ikke reversert. NSTK’s representant stemte for reversering da 24
medlemmer ønsket reversering og 12 medemmer ville beholde fullcertordningen.
● Det blir ingen utmelding fra FCI
●

Oppnevning av medlemmer til HS-oppnevnte komiteer, 2017: Tatt til orientering

●

Korrekturlesing prøvesøknad for 2017: Tatt til orientering

Eventuelt:
Gjelder eier/deleier på hunder registret etter 01.01.2011.
Medlemmene må selv ta ansvar for å informere der det er flere eiere av en hund slik at alle blir nevnt
der det er naturlig. Det legges ut info ang. dette på www.nstk.no under MV-listene.

Rasekompendiet
På forrige seminar samt i NSTK sin handlingsplan i årsmøte i 2016 ble det nedsatt en gruppe som skulle
utarbeide Rasekompendiet, som igjen skal være gjenstand for mulige dommerkonferanser. Det er lite
framdrift.
Regionkontakt:
En Regionkontakt er en person som er en lokal kontaktperson for klubben, og skal forvalte de verdier
som er satt. En regionkontakt er på lik linje med andre tillitsvalgte særskilt å anse og blir sett på som
klubbens ansikt utad og må handle deretter. For regionkontakter som ikke opptrer i tråd med hva som
er forventet, i henhold til signert taushetserklæring, blir fristilling vurdert.
Neste møte: Torsdag 15. desember k. 19.30.
Laila Midtun Pedersen
Sekretær NSTK

