
 
 

NORSK SHIH TZU KLUBB 
 
 
 

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2019 
 
 
Ekstraordinært årsmøte avholdes lørdag 27. april 2019 kl. 18.00 
Sted: Nebbenes Kro NORD, Østre Hurdalsveg 162, 2074 Eidsvoll (ved E6) 
 
Dagsorden: 

1. Godkjenning av innkalling 
2. Godkjenning av dagsorden 
3. Valg av: 

a. Dirigent 
b. 2 referenter 
c. 2 protokollunderskrivere 
d. 3 til tellekorps 

4. Valg: 
a. Nestleder, velges for 1 år (gjenværende periode) 
b. Styremedlem, velges for 2 år 

 
Benkeforslag godtas ikke. 
 
Valgkomiteens forslag/innstilling, samt evt. innkomne forslag ligger ved 
Stemmeseddel ligger ved 
 
Mottatte presentasjoner av kandidater til valg ligger ved 
 
Medlemmer/familiemedlemmer i NSTK som har fylt 15 år og som har betalt kontingent for 
innværende år, senest 3 uker før det ekstraordinære årsmøtet, har stemmerett. 
 
Innkallingen vil ikke bli sendt per e-post eller brev, men kun lagt ut på klubbens hjemmeside: 
www.nstk.no. Dette i henhold til NSTK’s lover. Dersom du kjenner til medlemmer som ikke bruker 
internett ber vi deg om å dele dette med dem. 
 
Spørsmål kan rettes til klubbens leder: Ragnhild Dischington, e-post: nstk.styret@gmail.com 
 
 
Velkommen ! 
 
30.03.2019 
Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 
Styret 

http://www.nstk.no/
http://www.nstk.no/
mailto:nstk.styret@gmail.com
mailto:nstk.styret@gmail.com
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STEMMESEDDEL VALG AV TILLITSVERV TIL NSTK  

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE DEN 27.0 4.20 19 
Styret skal bestå av 5 medlemmer inkludert leder. Varamedlemmer til styret skal bestå av  
2 medlemmer. Alle kandidater er forespurt og sagt seg villig til å stille til valg. Det skal velges, en 
nestleder og ett styremedlem. 

 
Du stemmer Ja på den kandidaten du støtter og Nei på den kandidaten du ikke støtter. Du kan 
også velge å stemme blankt, men vær klar over at blanke stemmer ikke er med i 
stemmeresultatet. Alle kandidatene må ha et kryss fra deg (Ja, Nei eller blank)! 
Stemmesedler som er feil utfylt vil bli forkastet. 
Ved forhåndsstemming legges stemmeseddelen i en anonymisert konvolutt (uten noen påskrift 
eller merke), som igjen legges i en ny konvolutt med tydelig avsender/adresse og evt. 
medlemsnummer. 

 
Forhåndsstemmer sendes til: 
Norsk Shih Tzu Klubb v/Ragnhild Dischington, Seljestadveien 68, 9407 Harstad 

Poststemplet senest: Mandag 15.04.2018 (pga treg postgang i påsken) 
 

Verv Navn Info/foreslått av JA NEI Blank 

Valg til styret: (Ett kryss per kandidat. Skravert felt skal ikke krysses i)    

Styreleder (1år) Ragnhild Dischington Ikke på valg (valgt 22.04.2018)    

Nestleder (1 år) 
Gjenværende periode 

Anne Lise Edvardsen Foreslått av styret i NSTK v/ 
Arne Haaland, Torill Svendsen, Jan E. 
Klaastad, Ragnhild Dischington, Ann 
Kristin Hals 

   

Nestleder (1 år) 
Gjenværende periode 

Monica T. Myrseth Foreslått av Valgkomiteen    

Styremedlem (2 år) Beate Elvesveen Eva Larsen.  
Støttes av Valgkomiteen 

   

Styremedlem (1 år) Ann Kristin Hals Ikke på valg (valgt 22.04.2018)    
Styremedlem (2 år) Jan E. Klaastad Ikke på valg (valgt 02.03.2019)    

Varamedlem (1 år) Torill Svendsen Ikke på valg. Valgt 02.03 .2019    
Varamedlem (1 år) Arne Haaland Ikke på valg. Valgt 02.03 .2019    

Valgkomiteen 

Leder Hildur J. Johnsen Ikke på valg (valgt 02.03.2019)    

Medlem Tor G. Jensen Ikke på valg (valgt 22.04.2018)    

Medlem Unn Husebø Lyngbø Ikke på valg (valgt 03.03.2018)    

Varamedlem Per Åge Frank Ikke på valg (valgt 02.03.2019)    

Informasjon: 
Etter NKKs nye lovmal § 3-1 andre ledd heter det at 
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall {50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke).  
Dette gjelder også ved personvalg, og betyr at den kandidaten som skal velges må ha minst 5 0 % +1 av 
stemmene for å bli valgt (alminnelig flertall). Det betyr at medlemmene også må ha adgang ti l å krysse «Nei» 
på de kandidater de ikke har tillit t il. 



NORSK SHIH TZU KLUBB (NSTK) 

Forslag til verv i f.m. EO-årsmøte 2019 

Forslag til valget på EO-årsmøte 2019:  

Nestleder: Velges for 1 år (gjenværende periode) – Monica T. Myrseth, Skodje – Foreslått av: Valgkomitèen. 

Nestleder: Velges for 1 år (gjenværende periode) – Anne Lise Edvardsen, Kvaløya – Foreslått av Styret i NSTK 

 v/Arne Haaland, Torill Svendsen, Jan Erik Klaastad, Ranghild Dischington og Ann Kristin Hals. 

Styremedlem: Velges for 2 år – Beate Elvesveen,   - Foreslått av: Eva Larsen - Valgkomitèen støtter forslaget 

Alle foreslåtte kandidater har takket Ja ved forespørsel. 

Heggedal, 04.04.2019 
Valgkomiteen NSTK 

Hildur J. Johnsen (sign.) Tor G. Jensen (sign.) Unn Husebø Lyngbø (sign.) Per Åge Frank (sign.) 
fung. leder valgkomitèen medlem/valgkomitèen medlem/valgkomitèen   Vara i valgkomiteen 



 
 

NORSK SHIH TZU KLUBB (NSTK) 

Presentasjon av de som stiller til valg på EO-årsmøte 2019 
 
Presentasjon til valg i NSTK`s Styre 2019 – Nestleder 

 
Monica T. Myrseth  
Bosted: Skodje 

 
Hei, jeg heter Monica Myrseth, 35 år, gift, har to barn, og 10 shih tzuer i alderen 
8år og ned i 6måneder. Vi bor på Skodje utenfor Ålesund, og jeg er sammen med 
min mann, Andreas Myrseth innehaver av Shima Royal kennel. Jeg fikk min første 
shih tzu i 2013, Reanelis Exceptional Rosebank mest kjent som Bella bøllefrø. Det 
som skulle være bare mammas kosedott, endte for oss opp som mange vet; shih 
tzu er som drops, og det skal godt gjøres å bare ha ên. Etter utallige år med 
hunder av ulike raser inne for omplassering og rehabilitering, fant vi endelig den 
hunderasen som bergtok alle hjerter i familien. Vi la rett og slett ned all drift med 
omplassering og fosterhjem for å satse på shih tzu. Vår oppdretterdrøm startet 
med denne rasen og vår mentor i Lady Chima Kennel. Siden første kull har vi alltid 
beholdt minst en liten hjerteknuser. Shih tzu er for mange en bratt læringskurve, 
og jeg er så takknemlig for hver eneste sjel i dette ganske land som har gitt oss 
tips, råd, veiledning og ikke minst tålmodighet og mye lære. Mye utstilling har det 
blitt på oss, men dette har for oss gått i variabler alt etter egen helse og jobb. Slik 
jeg ser det, presenterer vi alle, hver eneste eier av shih tzu, rasen for verden. For 
at vi fortsatt om 20, 50 eller 100 år skal kunne si at "dette er en shih tzu", er vi 

avhengige av å ivareta rasen vår i sin helhet slik den er i dag, og dette er også min røde tråd gjennom mitt 
engasjement for rasen. Vi har et ansvar for å bevare rasen, ivareta og forbedre helse, gemytt og anatomi. For meg 
er også dette hele formålet med raseklubben vår. Men for å kunne oppnå dette, er vi også avhengig av et bredt 
samarbeid mellom alle som har shih tzu, medlemmer, oppdrettere, valpekjøpere, på kryss og tvers av linjer, bosted, 
og interesser. Jeg tror vi alle ønsker å være gode raserepresentanter som formidler til resten av verden hvorfor shih 
tzuen fortjener en fremtid som det herlige vesen den er, og ikke minst hvorfor denne rasen har tatt så stor del av 
våre hjerter.  
 
Med vennlig hilsen stolt og forelsket shih tzueier, 
Monica Therese Myrseth, 03.04.2019 

 

Presentasjon til valg i NSTK`s Styre 2019 – Nestleder 

Anne Lise Edvardsen 
Bosted: Kvaløya 

Jeg heter Anne Lise Edvardsen og er snart 41 år. Har takket ja til å stå på valg som nestleder i klubben, etter å ha 
vært fungerende styremedlem i styret den siste tiden. Etter et spennende år i styret, og et utrolig godt samarbeid i 
styret, så er jeg utrolig motivert til å jobbe mere for klubben.   
 
Jeg og min mann har kennelen Good Move, og har et lite oppdrett av Shih Tzu. Vi har 3 barn og 6 Shih Tzuer 

hjemme nå 😃 Vi fikk vår første Shih Tzu i 1998, og har holdt på med utstilling siden da.  
I tillegg til hundene, så er håndarbeid min store lidenskap.  
 
Har vært med i Norsk Miniatyrhundklubb avd Nord sitt styre siden avdelingen ble opprettet, også som leder i flere 
omganger, har da også vært i utstillingskomiteen i alle år. Jeg sitter også i komiteen til turnforeningen min datter er 
aktiv konkurranseturner i.  
 
03.04.2019 



 
 

 
Presentasjon til valg i NSTK`s Styre 2019 – Styremedlem 

 

Beate Elvesveen 

Bosted: Fluberg 

 

Hei, jeg heter Beate Elvesveen. Jeg er 17 år og går på Gjøvik vgs. Jeg har hatt Shih 
Tzu siden 2007, men har drevet aktivt i ringen siden starten av 2016. Jeg er en del 
av kennel Funny Feeling. Jeg har 5 egne Shih Tzu, der 2 av dem er fullpelset per. 
idag. Jeg er stort sett med på utstillinger, ved mindre skole må gå foran.   
 
03.04.2019 
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