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                                Stjørdal, 14.03.2017 

 
Referat fra styremøte torsdag 09.03.2017 kl 19.30- 20.25 på Skype  

 

Tilstede: Ritha Vangen, Jan Norstrøm, Per Åge Frank, Hildur J. Johnsen. Laila M Pedersen 

og Anne Grethe Berge Johansen 

Forfall: Maria Engen 

 

Saker til behandling:  

 

04/17 Konstituering av styre 

Leder er Ritha Vangen og nestleder er Jan Norstrøm 

Kasserer: Maria Engen. 

Sekretær : Anne Grethe Berge Johansen.  

Styremedlem: Per Åge Frank. 

Varamedlem: Hildur J. Johnsen 

Varamedlem: Laila M Pedersen 

 

05/17 Gruppe for utarbeidelse av ny utregningsmåte av mestvinnerlistene 

Årsmøtet ga styret mandat til å nedsette gruppe for utarbeidelse av ny mestvinnerliste som 

sendes alle medlemmer på høring. Gruppen skal bestå av 5 medlemmer, en fra hver landsdel. 

Vedtak: Styret sender ut forespørsler til aktuelle kandidater og saken følges opp på neste 

styremøte. 

 

6/17 Gruppe for Nordisk samarbeid:  

Vedtak: Nåværende gruppe oppløses med øyeblikkelig virkning grunnet manglende aktivitet 

og fremdrift. 

Styret gjør en henvendelse til styrene i Shih Tzu klubbene i de aktuelle landene for en 

avklaring på hva som skal skje videre og danner eventuelt ny gruppe om behovet skulle melde 

seg. 

 

7/17 Avlsråd 

Retningslinjer for Avlsråd ble behandlet på årsmøte.  

Vedtak: Styret forespør aktuelle kandidater til Avlsrådet for klubben. Antall kandidater 

bestemmes på et senere tidspunkt.  

 

Eventuelt: 

a) Utstillingskomiteen: Leder Anne Grethe Berge Johansen og styret for øvrig inkl. 

vararepresentanter. 

Styret ønsker å styrke utstillingskomiteen med flere medlemmer. Utstillingsleder har fått i 

mandat å sende ut forespørsler til aktuelle kandidater.  

Settes opp som sak til neste styremøte hvor vedtak fattes. 

 

b) Det er behov for regions kontakter i flere landsdeler og styret vil sende ut forespørsler 

og annonsere på klubbens webside og medlemsblad. Regions kontaktene for 

Vestlandet og Østlandet vil bli spurt om å fortsette.  

 

c) Styret ber valgkomiteen om å konstituere seg, velge leder innad i komiteen. 
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d) Redaksjonsansvarlig for Shih Tzu Nytt er Hildur J. Johnsen. Hildur utpeker sine 

samarbeidspartnere og sender forespørsel til dem. Dog er styret i NSTK ansvarlig 

redaksjon for ST-Nytt. 

 

e) Webmaster: Leder tar kontakt med styrets valg av webmaster.  Styret påpekte 

viktigheten av retningslinjer for webmaster som sannsynligvis trenger en revisjon. 

 

f) Nedsatt gruppe for utarbeidelse av Rasekompendiet blir purret da dette er grunnlaget 

for avholdelse av dommerkonferanse. Tidsfrist for ferdig utkast settes til 31.5.2017. 

 

g) Alle med endrede eller nye verv i NSTK vil få tilsendt taushetserklæring som skal 

signeres og returneres leder. 

 

 

Neste styremøte: Torsdag 6. april 2017. 

 

Sekretær i NSTK 

Anne Grethe Berge Johansen 

 

 
 


