
Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK)  

Saker til behandling onsdag 10.02.2021 kl. 20.00 – Messenger/tale 
Tilstede: Hildur Johnsen, Knut A Flatner, Jan Klaastad, Camilla Lagestad og Eva Larsen 

Sak 01/21 Godkjent ref. fra 13.01.2021 
 

Sak 02/21 Økonomisk status pt. - Jan informerer, økonomien er god. 

Oppfølgingsaker: 

Sak 95/20 Status for saker til årsmøte 2021. 

 Årsmøtet vil foregå via zoom. Jan lager stemmesedler, sjekke med NKK ang avstemming på årsmøtet. 

Årsberetning, regnskap, HP ok. Budsjett settes når regnskapet er helt klart. 

Innkommende saker gjennomgått. 

Innkalling til møtet vil bli sendt ut den 27 februar via mail og publiseres på nstk.no 

Medlemskontingenten uendret foreløpig. 
 

Sak 04/21 Til gjennomgang og godkjenning: 

Retningslinjer for Shih Tzu Nytt og retningslinjer for sekretær godkjent. 

Retningslinjer for AHR (Avl og Helserådt) er omskrevet og godkjent - årsmøtesak. 
 

Nye saker: 

Sak 07/21 Nytt fra utstillingskomiteen. Anniken informerte om situasjonen for de planlagte 
utstillingene. 

Valpeshowet mars avlyst, mai ennå usikkerhet, vanskelig å få dommere. 

Rasespesialen Hamresanden; mulighet å booke leiligheter med eller uten frokost. Priser vil bli publisert 
på klubbens hjemmeside. Ansvarlig: Anniken 
 

Sak 08/21 Innkjøp av nettbrett til UK. Anniken innhenter pris på et nettbrett og fremlegger det i neste 
styremøte. 
 

Eventuelt: 

• Nytt fra AHR – Jan informerer og håper på et møte før årsmøtet 
 

• Loddsalget som var planlagt og trekkes på årsmøtet, forskyves til rasespesialen pga tidspress. 

Knut A sender oversikt over premier til Eva som lager annonse. Anniken sender bilde/info om 

hovedpremien. 
 

• Anniken setter ut spørreundersøkelsen ang medlemsbladet Shih Tzu Nytt. Som eksempel på 
webbasert vil blad nr. 2 og 3 i 2020 bli aktivert og lagt ut for medlemmene på nstk.no. 
 

• Jan sjekker med trykkeriet som har sendt oss mail og tilbudt oss å sjekke med deres priser på 
trykking. 



• Det jobbes med å få avklart mangler i kontantkassen til klubben. 
 

• Knut informerte om nytt fra RFA (Raseklubbenes fellesallianse) om hva de jobber med. 

Møteslutt: Kl. 23.00 
 
 

Neste møte 21.02. kl 18.00 

Sekretær NSTK 

Eva K Larsen 


