
Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 

 

 
 
 
 
 

Saker til behandling onsdag 13.01.2021 kl. 18.30 – Messenger/tale 
 

Tilstede: HildurJohnsen, Knut A Flatner, Jan Klaastad, Anniken Venner, Eva K Larsen, Camilla Lagestad 

 
Saker til behandling: 

Sak 01/21  Godkjenning av ref. fra 16.12..2020 Godkjendt u.a.  

Sak 02/21  Økonomisk status pt ok. NKK`s medlemskontigent er pt usikker og endelig medlemskontigent er ikke 
klar før etter RS møtet til NKK. Info vil komme på klubbens webside.       

 

Oppfølgingsaker:  

Sak 58/20  Loddsalget som ble utsatt er ment å trekkes på årsmøtet.  
  Hildur og Eva lager annonse og setter igang loddsalg. Jan sjekker med lotteritilsynet.  

 
Sak 95/20  Status for obligatoriske saker til årsmøte 2021. Årsmeldingene for NSTK straks ferdig, uts komiteen er 

ferdig med sin rapport, Camilla og Knut A skriver fra kortkliptgruppen og avl og helse bees om å skrive  
snarest.  
Saker som sendes til behandling til årsmøte må sendes inn innen fristen og det må i tillegg være 
begrunnet og forslag til endring.  
    

Sak 96/20  Seminar i 2021 er flyttet til helgen 30-31 okt.  

Seminaret skal omhandle helse og Knut A og en fra avl og helse vil jobbe med tema og 
foredragsholder/e.  

Sak 98/20  Helseundersøkelsen av ST. Jan vil publisere resultatet av helseundersøkelsen vil bli lagt ut på klubbens   
                    webside.  
Nye saker: 

Sak 03/21  NSTK - Det er kommet ønske om eget forum for gruppe for kortklipte. Det er i dag veldig mange 
grupper på facebook for rasen allerde så styret går inn for at vi kan lage et forum under NSTK`s 
facebookside dette forum skal være åpent for alle, uavhengih av pelslengde og medlemskap.  

Eva og Camilla prøver å få til forum med hjelp av Kari.  
 
Sak 04/21  a) Retningslinjer for Utstillingskomiteen – Retningslinjer godkjent med endringer.  
                    Styret stemte over forslag om egen konto til uts. komiteen. Dette ble nedstemt og uts. Komiteen 

kan evn låne kortet til styret om det skal handles til utstillinger. Kortet skal være tilgjengelig på 
klubbens arrangement.  
b) Regningslinjer for webmaster – Godkjendt 
Eva og Hildur ser over retningslinjer og sender til alle med verv, for evn endringer.  

 
Sak 05/21  Forslag fra Avl-og helserådet om frivillig helseatt og registrering på nstk.no   
                  Styret gikk inn for å legge  dette bort inntil videre.  
 
Sak 06/21  Shih Tzu Nytt (medlemsbladet) i web-versjon. Anniken laget et spørreskjema for medlemmer der vi  

kartlegger om medlemmer ønsker bladet i papir eller på web. 
 

Sak 07/21  Nytt fra utstillingskomiteen. Pga corona ble det planlagte Open show, lagt om til valpeshow, men pt 
vet vi ikke om det er mulig å arrangere noe i mars.  Øvrige utstillinger planlegges som vanlig.  

 



Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 

 

 
 
 
 
 

Eventuelt:   

 

• Hvordan vurdere en kortklippet hund opp mot avl. Vi snakker om div metoder, dommerkritikk, uoffisiell 
uts eller medlemsmøter hvor offisiell dommer gir kritikk for evn framtidig avl.  

 

• Manglende MV rosetter er nå på vei til de som mangler fra 2019 

 

Neste styremøte: 10.02. kl 19.00 
 
Eva Larsen 
sekretær 


