
Norsk Shih Tzu Klubb  

Retningslinjer 
 

Styret 
 

 Styret er ansvarlig for driften mellom årsmøtene. De skal påse at lover, 
årsmøtevedtak og langsiktig policy følges. 

 Styret skal fatte beslutninger.  

 Styret må ikke være for opptatt av detaljer; det må angi målene og rammene, og 
deretter overlate til medarbeiderne, komiteer, utvalg osv å komme i mål. 

 Skal utelukkende arbeide ut fra klubbens mål og langsiktige interesser. 

 Må sette frister for ønsket resultat. 

 Styret skal ha en adressat. Organiseringen av arbeidet skal overlates til lederen. Det 
er lederens ansvar å delegere oppgaver. 

 Styret må tillate interne eksperimenter og feil, stimulere til kreativ aktivitet. 

 Medlemmer av styret må stille seg disponibel som samtalepartnere, konsulenter og 
ressurspersoner.  

 Medlemmer og oppnevnte komiteer osv. må se at det er mennesker som sitter i 
Styret. Kontakt mellom styremedlemmer utenom møtene skal være legitimt. 

 For å skape inspirasjon og dynamikk bør styrets medlemmer ikke være absolutt enige 
hele tiden. Saklig uenighet fører oftest til en god gjennomdrøfting, åpner for 
kreativitet og nytenkning. Dette må ikke sees på som manglende lojalitet. 

 Styret skal i alle tvistespørsmål eller saker som berører flere parter sørge for å 
innhente synspunkter fra ”den annen part” før beslutning fattes. 

 Nøkkelfunksjoner for styret er prioritering og fordeling.  Styret skal sørge for at 
klubben bruker riktig mengede ressurser på ulike gjøremål.  

 Styret har og skal ta ansvar for den økonomiske situasjonen som til en hver tid 
klubben har. Har ansvar for forvaltningen. 

 Styret har taushetsplikt over for saker som er under behandling. Dette er viktig og 
skal overholdes og brudd på taushetsplikten skal ikke aksepteres. Styret skal stoppe 
ryktespredning og sladder som oftest fører til splittelse og dårlig organisasjonskultur. 

 Styret skal forholde seg solidarisk til det styret eller utvalg er med i. 

 Styret skal ha en åpen organisasjonskultur: Være en pådriver og ha en positiv 
tankekultur for å få folk til å ta i et tak for klubben. Skal være et forbilde og bygge 
trender? Vær bevisst på dette. 

 Et styremedlem plikter å gjøre seg opp en mening selv. Et styremedlem som ikke gir 
sin tilslutning til en konklusjon som flertallet trekker, har rett til å få protokollført 
både begrunnelse og konklusjon for sin beslutning, samt sitt navn 
notert/bekjentgjort. Unntatt umoralsk og uetisk kritikk som kan knyttes til enkelt 
personer eller grupper. 
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