
Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 
 

 

Referat fra styre møte 25/09-2018     19.30-23.50 

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

Edvardsen. 

Ikke møtt: Anniken Venner 

 

1/18 Godkjenning av referat 

Referat 14/06-2018 Godkjent uten anm. 

Referat 23/08-2018 Godkjent uten anm. 

Styret ble enige om å gå tilbake til å godkjenne og legge ut referat etter godkjenning igjennom mail. 

 

24/18 Valp/Matchshow 

Alt er i rute, og under kontroll. 

 

17/18 Web-Lotteri 

Det er kommet inn mange premier.  

Vedtak: Anne Lise og Ragnhild fortsetter arbeidet med å få det ut. 

 

23/18 Retningslinjer 

Velger å la retningslinjene stå så langt. 

Vedtak: Må se nærmere på disse når vi har behov for dette. 

 

22/18 Redaksjonsmedarbeider 

Vi har fått inn en henvendelse på dette. Kjersti Sollien Iversen har sagt seg villig til å jobbe som 

ansvarlig redaksjonsmedarbeider.  

Vedtak: Enstemmig vedtatt at Kjersti Sollien Iversen får 

denne oppgaven.  

 

28/18 Uttalelse fra styret 

Ann Kristin Hals mener vi burde komme med en uttalelse i forhold til all negativiteten fra ett fåtall av 

våre medlemmer. Dette fordi hun mener dette ikke er heldig for resten av vår medlemsmasse, som 



kanskje ikke forstår hva dette dreier seg om. Styret for øvrig mener vi bør ha fokuset på at vi ikke 

kommenterer disse tingene, som alltid har vært styrets politikk. 

 

29/18 Trykking av Shih Tzu Kompendiet 

   Vedtak: Godkjent av styret 

 

30/18 Klage fra ett medlem om usportslig opptreden 

Saken ble tatt opp i styret, og tar sterk avstand fra sånn oppførsel. Men styret kan ikke legge seg opp 

i personlige konflikter.  

Vedtak: Sender en mail til fornærmede og henviser de videre 

til NKK. 

 

31/18 Shih Tzu World Congress i Juli 2019 

NSTK bør være representert her. Pga. vår økonomi har to av styremedlemmene sagt seg villig til å 

reise over for egen regning.  

Vedtak: Ann Kristin Hals tar kontakt med Pat for å få mer 

informasjon. Oppfølgingssak.  

 

32/18 Revidert Budsjett 

Vedtak: Får til ett møte med vår kasserer Maria Engen, for å få en lettere 

oversikt. 

 

33/18 Oppgjør i fra NTTK 

Oppgjør etter klubbens utstilling i mai vil ikke bli gjort fra NTTK, før vår kasserer Maria Engen tar ett 

oppklaringsmøte med dem.  

    Vedtak: Jobbe for å få dette avgjort. 

Videre samarbeid: NTTK vil gjerne ha ett videre samarbeid. Men da med flere 

samarbeidsmøter. I forhold til innhenting av dommere, og arbeidskontrakter.   

    Vedtak: Utstillingskomiteen samarbeider med NTTK for å få til dette. 

 

Oppfølgingssaker:  

-Avlsrådskurs 

  Vedtak: Velger å utsette dette til klubben har bedre økonomi 

 



-Rasespesialen 2019 

  Venter ennå på tilbakemelding fra NKK avd./Vestlandet. 

- Tiltak for å få overført klubbens eiendeler/papirer til det nye styret. 
Jan Erik Klaastad tar kontakt med Hildur Johnsen. 
Per Åge Frank tar kontakt med Anne Grethe Berge Johansen 
 
- Beskjed til Kari om å legge ut bildene fra Rasespesialen på Galleriet. 
 
- Jan Erik Klaastad skal gjennomgå hjemmesiden og gi beskjed til Kari om nødvendige oppdateringer. 
 
- Påminnelse på hjemmesiden om å sende inn bilder til Kalenderen-2019. 
 

 

 

 

 

Ann Kristin Hals       Næroset 02/10-2018 

Sekretær NSTK     


