
Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK)  
Referat styremøte 26.10.2020 kl. 19.00 – Messenger/tale  
Tilstedet: Hildur Johnsen, Knut A Flatner, Anniken Venner, Linn Beate Elvesveen, Camilla Lagestad og 

Eva K Larsen,  
Meldt forfall: Jan E Klaastad  

Saker til behandling:  
Sak 1/20 Godkjenning av ref. fra 28.09. og 30.09.2020. Godkjendt med bemerkning, 2 ulike saker fikk pkt 

82/20 i ref fra  

Oppfølgingsaker:  
Sak 50/20 Planlagt EO årsmøte: Jessheim den 21.11 etter rasespesialen. Tid og sted vil bli 

kunngjort. Budsjett 2020 og 2021 straks klart, Handlingsplan ok, Regnskap straks klart.  

         Hildur snakker med Revisor ang oppmøte til ex.årsmøtet.  

Sak 58/20 Loddsalg på bok med tenkt trekning på rasespesialen i november på Jessheim. Setter ut 
annonse for å få inn premier. Vi har per i dag en hovedpremie som er sponset av Hund1, samt at 
Knut A skal sjekke om vi får kjøpt noen passende premier. Medlemmer oppfordres til å sponse oss 
med andre gjerne personlig premier som må være oss i hende innen 7 november. Regionkontakter 
og øvrig styre, skal selge lodd, også på nett.  

Sak 60/20 RS møte. Knut A representerer NSTK og Anniken Venner er vara. Knut A innkaller styret til 
møte etter møtet i RF den 29.10, for å få en endelig avklaring hva klubben skal legge seg på i 
forhold til sakene til RS. Styret oppfordres å lese hele dokumentet før dette.  

Sak 69/20 Avls-& Helserådet. Pga leder i avlsrådet trakk seg fra vervet, oppnevner styret ny leder Maria 
Engen. Øvrig avl og helseråd konstituerer seg selv.  

     Sak 71/20 Økonomisk status i dag er meget god.  Jan sjekker opp en regning som ser ut til å være 
belastet 2 ganger i 2019  

  Sak 73/20 Valpeshowet på Jessheim var svært vellykket og både ringpersonell og deltagere har gitt 
meget  gode tilbakemeldinger. Eneste vi kunne sette fingern på var at vi burde beregnet litt mer tid mellom 
gruppene.  
 

Sak 74/20 Rasespesialen i november går etter planen. Når pm fristen er ute, vil vi se på hvordan vi skal 
gjennomføre arrangementet. Anniken sjekker ut gaver til ringpersonell. Vi sjekker statuttene for 
vandrepokalene, noen er evigvandrende mens andre går til vinnere.  

Sak 78/20 Retningslinjer. Hildur og Eva ser på disse samt oppfordrer øvrig komiteer å se på deres.  

Sak 79/20 Ang. støtte til medlemmer for utdanning som ringpersonell der medlemmer kan søke klubben 
om støtte til f.eks. ringsekretær/dommerutdannelse. Det kan ikke søkes før etter endt autorisasjon, 



og må jobbe for sin klubb gratis f.eks. 2 ganger. Anniken lager kontrakt som vi ser på.  

Sak 81/20 Valpehefte – Forslag sendt inn av medlem. Hildur og Linn Beate setter sammen et hefte som 
kan ligge på klubbens webside for nedlasting til oppdrettere eller nye valpeeiere. 

Sak 82/20 Vervekampanje. Påskjønnelse til den som har vervet flest medlemmer.  

Sak 83/20 Sjekker opp om flere vil gi rabattavtaler til medlemmer. Sjekker med Kleven Jakt og Fiske  og 
Hund1 først.  

Sak 84/20 Knut Arild sjekker med Agria om det er mulig med infomøte via feks Zoom med 
medlemmer mht forsikringer, dette med tanke på forsikringer, samt sjekke med Agria om 

rabatt på  

forsikringer for medlemmer – Shih Tzu rabatt.  

Sak 87/20 Shih Tzu Nytt.Hildur har sendt bladet til trykking. Minner medlemmer om frist til julenr 
(blad 3) vil være 15 november.  

Sak 88/20 Forsponsor. Klubben står pt uten forsponsor og det virker vanskelig å inngå noen 
avtaler. Vi tenker litt på hva vi skal gjøre framover, utelate forpremier eller ikke.  
 
Nye saker 

Sak 90/20 Klage på utstilling i Tromsø. NKK har redegjort for regler og klubben vil 

besvare klager ang dette.  

92/20 Klubbcert: Forslag fra medlem om junior og veteran cert/klubb 

championat. Styret går inn for dette. Forslag om å endre til at bare en av 

arrangementene i året heter Rasespesialen og de andre feks ...høstspesialen, 

vårspesialen e.l og at vandrepokalene øremerkes kun “rasespesialen”, for å 

unngå å dele de ut flere ganger i året.  

93/20 Dødmelding i Dogweb, saken sendes avl og helseråd.  

Møtet slutt kl 21.45  
Neste møte…  

Eva K Larsen  



Sekretær 


