
Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 
 

 

Referat fra styre møte 17/01-2019     17.00-18.50 

Tilstede på Skype Ragnhild Dischington, Per Åge Frank, Jan Erik Klaastad, Ann Kristin Hals, Anne Lise 

Edvardsen, Anniken Venner 

 

1/19 Godkjenning av referat 

Referat 06/12-2018 Godkjent uten anmerkning. 

35/1 Årsmøte 2019 

Det ble vedtatt at Ragnhild Dischington og Anne Lise Edvardsen må komme til årsmøte. Møtelokale 

er bestilt.  

Vedtak: Flybilletter og hotellrom må bookes. Innkallingen til årsmøte 

gjøres ferdig og sendes. 

2/19 Kurs i nye disiplinærregler NKK 

Nkk har etterspurt hvor stor interessen er for ett kurs i forbindelse med nye disiplinær regler. NKKs 

disiplinærsystem endres ved nye regler som trer i kraft 1. januar 2019. 

Styret beslutter å sende en mail å melde sin interesse for ett sånt 

kurs. 

5/19 Domene shihtzu.no 

Domene forvalter har tilbydd klubben domenet shihtzu.no for kr: 15 000,-. Styret besluttet å takke 

pent nei, da klubben i dag har ett velfungerende domene i nstk.no.  

 

 

4/19 Kennel- og Hannhundregister 

Styret snakket sammen om at det bør være de samme i hannhunder og kenneler i registeret, både i 

bladet og på hjemmesiden vår. Men det står ikke noe sted at vi må ha med bilde i bladet. På grunn av 

side antall, valgte vi å fjerne bildene i kennelregisteret til julenummeret.  

Vedtak: Samkjøre klubbens hjemmeside og blad, i forhold til hvem som skal 

være med i disse registrene.   

 

 

3/19 Sette betalingsfrist til kennel- og hannhundregisteret 

Det ble diskutert at vi burde sette betalingsfrist på å få være med i kennel- og hannhund registeret. 

Da er det naturlig at vi setter samme betalingsfrist som vi har på medlemskontingenten 31 januar i 



det nye året. Hannhunder og kenneler som ikke har betalt innen fristen, vil bli fjernet fra hjemme 

siden. 

Vedtak: Styret lager en ny annonse på dette, for å informere 

medlemmene om den nye endringen. 

 

 

47/18 Foreløpig budsjett 2019 

Må tas opp på neste styremøte, da vi ikke har fått til ett møte med kasserer.  

 

Vedtak: Få til ett møte med kasserer, for å få tall på plass til 

utsendelse av innkallingen til årsmøte. 

 

 

Oppfølgingssaker: 

42/18 Bruk av I-pad til elektroniske kritikker. 

Styret diskuterte om mulighetene for å kunne leie I-pad til våre utstillinger. Kanskje dette er 

en billigere og lettere løsning.  Anniken Venner undersøker dette nærmere. Oppfølgingssak. 

 

45/18 Papirer fra det gamle styret. 

Styret har sendt en mail til nkk om hvordan vi skal opptre i denne saken, venter på 

tilbakemelding. Oppfølgingssak. 

41/18 Blandingsavl 

Styret jobber for å få fokuset på negativiteten i hva blandingsavl kan være.  Jan Klaastad lager 

ett utkast på informasjon om blandingsavl. 

 

40/18 Informasjonshefte NSTK 

 Jan Klaastad har fått filen, og jobber med å oppgradere den litt, så vi kan legge den ut på 

hjemmesiden vår. 

 

 

 

 

 

      Neste styremøte 6/2-2019 



 

 

Ann Kristin Hals       Næroset 30/01-2019 

Sekretær NSTK     


