
 
 

Norsk Shih Tzu Klubb 
Referat fra konstitueringsmøtet 28.07.2020 kl 19.00 
Tilstedet på skype: Hildur Johnsen, Knut A Flatner, Anniken Venner, Jan Erik Klaastad, 
Eva K Larsen, Linn Beate Elvesveen og Camilla Lagestad 
 
Sak 40/2020 – Styret konstituerte seg under følgende fordeling:  
  Hildur Johnsen – Leder 
  Knut A Flatner – Nestleder 
  Eva K Larsen  - Sekretær 
  Jan E Klaastad – Kasserer, samt leder og nestleder attesterer regninger 
  Anniken Venner – Styremedlem 
  Linn Beate Elvesveen – Vara 
  Camilla Lagestad – Vara 
              
Øvrig verv: Materialforvalter Ritha Vangen 
Styret ønsker også at webmaster og redaksjonsmedarbeider for ST-Nytt fortsetter, 
disse vil bli kontaktet av leder.  Samme gjelder også utregning av mestvinnerlisten.  
 
 
Sak41/2020 - Kasserer sender inn oppdatering til Brønnøysundreg        
  Leder og nestleder signerer for klubben hver for seg. 
  Leder, nestleder og kasserer ber om møte med regnskapsfører. Ønsker 
             å få en oversikt over halvårsregnskap.  
                          
 
Sak42/20 –  Rasespesialen: Utstillingskomite som har fokus på rasespesialen,  
  Anniken Venner,  Eva K Larsen og  Lene Granholt som har jobbet  
  med rasespesialen.  Vi ønsker også flere som kan jobbe på uts. 
                        Uts komiteen sjekker opp og bestiller det som mangler.  
                      Styret ønsker å tilby utstillere denne festhelgen, gratis parkering.  
                        Annonsen for rasespesialen oppdateres og forlenget frist blir 12 aug.  
                       Vi kommer ikke til å ha forhøyet pris på forlenget frist.  
                       Pga corona tiltakene vil ikke vandrepokalen fysisk bli delt ut. Vinner av     
                       den vil få mulighet til å ta bilde av pokalen.  
 
Sak 43/20 – Mestvinnrosettene 2019 vil bli delt ut på rasespesialen lørdag og søndag 
                       De som evn ikke er tilstedet vil få disse tilsendt.  



 
 

Sak44/20 – Gruppe for de med kortklipte Shih Tzu 
  Det er ingen hemmelighet at det er mest kortklipte innen vår rase og 
  vi ønsker å få en gruppe for disse, slik at de har mulighet for å føle
  tilhørighet i klubben.   
 
 
Sak45/20 -  Vi går inn for å fjerne kostnader for medlemmer som ønsker å stå  
  oppført i kennelregistret da vi mener disse er betalende medlemmer  
  og det er naturlig at de får kennelen sin oppført på siden til NSTK.  
  Dette er gjeldende fra 2021 og blir i tekstform uten bilde.  
   
Sak46/20 – Kalender 2021. Jan, Kari og Beate jobber med å få inn bilder og gjerne  
                     artige bilder av kortklipte. 
 
Sak 47/20 – Avlsrådet- Utsetter planlegging av avlsrådet til neste møte.  
 
 
Sak 48/20 – Championatboka: Kari og Jan fortsetter med dette arbeidet.  
 
 
Sak 49/20 – Helseundersøkelsen: Det er fortsatt tid å sende inn på din hund/hunder.  
                      Vi jobber med å få til en premie til en av de som har sendt inn til helseu.s 
 
Sak 50/20 – Vi ønsker ikke å ha en valpeformidler men henviser til klubbens webside 
                        hvor alle medlemmer kan annonserer sitt/sine valper gratis.  
 
Sak 50/20 – Videre planer: Vi jobber med å få på plass handlingsplan og budsjett og vi  
                       ønsker også videre framover å ha dette ferdig for inneværende og  
        kommende år. Retningslinjer skal gjennomgås og oppdateres.  
                   Regnskap vil bli en fast post på møtereferat framover.  
 
Møtet hevet kl 21.00 
Neste møte 13.08.20  
 
Eva K Larsen 
Sekretær 

 



   
 
 
 

   
 
 
 

   

 
 

 


