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        Stjørdal, 30.08.2017 

 

 

Referat fra styremøte 28.08.2017 kl 19.30 – 21.45  på Skype 

 

Til stede: Ritha Vangen, JanNorstrøm, Maria Engan, Per Åge Frank, Hildur 

Johnsen, Laila Midtun Pedersen og Anne Grethe Berge Johansen 

Anita  Rædergård deltok i sak  20/17 og 23/17 

 

Saker til behandling: 

01/17 Godkjenning av ref. fra styremøte 18.07.2017. 

Vedtak: Godkjent uten bemerkning 

 

20/17 Utstillingen mai 2018 

Vedtak: Utstillingsforberedelsene er i rute og plassen blir på Nybygda. Ringene 

blir på gress. Det vil bli kjøpt inn rosetter til Excellent da det har vært 

etterspørsel på dem. må også kjøpes inn plast esker til alle rosettene slik at de 

holder seg fine fra år til år. Det kjøpes inn plastkasser til oppbevaring av 

rosetter. 

Vi trenger flere medhjelpere i og med at vi skal avholde utstilling for alle raser. 

Medlemmene oppfordres til å melde seg for styre/utstillingskomite, evt i 

sekretariatet for å hjelpe til der det trengs, gjerne i forkant av utstillingen, men 

også på selve utstillingsdagen. 

 

23/17 Rasespesialen 2018 

Vedtak: Planleggingen er i rute. Rasespesialen avholdes på Vestby Camping den 

2.6-18. Rosetter bestilles fra samme leverandør som tidligere rasespesialer. 

Dommerønsker fra medlemmene er gjennomgått og vil bli rangert av styre og 

utstillingskomite ut fra forutbestemte kriterier hva angår dommerne.  Dommerne 

som rangeres må eie og drive med Shih Tzu, men trenger ikke nødvendigvis å 

stå på FCI-listen. Enkeltvis rangerer styre og utstillingskomite dommerne fra 1 

til 10. Deretter forespør vi dommerne ut fra rangeringslista hvor vi starter med 

nummer 1 først og håper han/hun er ledig slik vi har gjort i alle år. Om dommer 

som er rangert som nummer 1 ikke kan aksepterer vår forespørsel fortsetter vi 

nedover rangeringslista inntil vi mottar aksept. 

 

24/17 Innkomne klager  

Det har innkommet klager til styret hva angår person-sjikane på offentlig media. 

Det har også innkommet bekymringsmelding fra medlem  

Vedtak: Styret ser med bekymring på den negative utviklingen angående økende  

person-sjikanene på offentlig media . 
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Styret støtter klagene og sender advarsel til den/de det gjelder med kopi til 

Norsk Kennel Klub. 

 

25/17 Høring vedrørende økonomisk støtte til dommerutdanning, landslag mv. 

          (mail 22.06-17) 

Vedtak: Et enstemmig styre besluttet at Norsk Kennel Klub selv må bekoste 

eventuell godtgjørelse/lønn til dommerelever/dommere under utdanning.  Styret 

tilskriver Norsk Kennel Klub angående vårt vedtak/beslutning innen satt frist 

som er 1 september. Ansvarlig:  Ritha Vangen 

 

Oppfølgingsaker: 

- 04/16  Rasespesialen 2017 

Utsettes til neste styremøte da vi ikke har mottatt tilbakemelding fra Norsk 

Kennel Klub enda angående utfallet. 

 

Ref.saker 

NSTK`s Økonomiske status 

Økonomien er god. 

 

Fra NKK:  

 

Eventuelt:  

a) Kortsnuteproblematikken. 

Det vil bli arrangert et seminar angående alle raser knyttet til 

kortsnuteproblematikken og vi er bedt om å oppgi hvilke datoer klubben 

har egne arrangement. 

Konklusjon: Vi sender nødvendig informasjon. Ansvarlig: Jan Norstrøm 

 

b) Feilregistrering av utstillingsresultater. 

Konklusjon: Vi fortsetter å nøste opp saken og den vil etter hvert bli 

oversendt Norsk Kennel Klub for en avklaring. Ansvarlig : Anne Grethe 

Berge Johansen 

 

     c)  Seminar 

Konklusjon: Vi forutsetter at det blir seminar den 21-22 oktober som 

planlagt. HELSE og AVEL vil bli hovedtema for seminaret. 

Foredragsholder er reservert. Ansvarlig:  Styret 

 

     d) Medlemsbladet ST-Nytt 

Blad nr 2/2017 er under produksjon i redaksjonen. Bladet vil denne 

gangen bli noe forsinket. Ansvarlig: Hildur Johnsen 
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     e) Dommernavn på hjemmesiden vår. 

Konklusjon: Det skal stå dommernavn på oversikten slik at det blir 

enklere å finne hvilken dommer til hvilken utstilling. Gjelder også for 

kritikkene som blir lagt ut. Webmaster informeres. 

         Ansvarlig: Ritha Vangen 
 

 

Neste styremøte 13.09-17kl 19.30 på Skyp 

Saker til møtet må være innsendt før den 10.09 

 

Sekretær  NSTK 

Anne- Grethe Berge Johansen 
 

 


