
Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 
 

 

Referat fra styre møte 07/01-2020 kl: 20.00-00.00 

Tilstede på Skype Ragnhild Dischington, Monica Myrseth, Jan Erik Klaastad, Ann Kristin Hals, Arne 

Haaland. 

Ikke tilstede: Toril Svendsen 

 

1/19 Godkjenning av referat 

- 05/11-2019 Godkjent. 

 

2/20 Underkjennelse av årsmøte innkalling 

Ett av klubbens medlemmer har sendt inn mail om underkjennelse av innkallingen til årsmøte, da 

denne inneholder feil dato for innsending av kandidater på valg og saker til årsmøte.  

- Vedtak: Vi sender ut en ny mail med rett dato og informerer på 

våre sosiale medier. 

3/20 Redaktør av STN 

Styret diskuterte klubbens redaktørs oppførsel utenfor hennes oppgave om å være redaktør for 

klubbens blad. Det ble enighet om at styret kan ikke pålegge hvordan noen i klubb verv skal oppføre 

seg utenfor dens oppgaver. For øvrig har ett av styrets medlemmer fått tilbakemelding om at artikler 

er publisert på facebook før det har kommet i bladet. Styret sjekket dette, og det er ikke korrekt. At 

det er publisert senere, ser de fleste i styret på som god reklame for klubben og ikke minst bladet. 

 

4/20 Hva gikk galt med STN nr. 2 og 3? og hvorfor? 

Det har vært en tung høst og fokus på å få gjennomført rasespesialen har stått i fokus. Dette har tatt 

tid og ikke minst krefter.Det var i tillegg mange uheldige ting som kom i veien. Styret ble enige om å 

bli flinkere til å samle sammen stoff til bladet så vi får overholdt de frister som er satt. Det positivet i 

dette er at vi sparte penger på dette. 

 

37/19 Regnskapsfører 

Avtalen er fremdeles litt ufullstendig. Beløp må stå på avtalen. 

- Leder ringer regnskapsfører 

- Leder tar kontakt med forhenværende kasserer for å innhente 

papirer 

  

 



46/18 Seminar 

Det er innhentet prisforslag fra flere hotell i nærheten av Gardermoen. Det ble enighet om at vi skal 

booke hotell og konferanse rom på Quality Airport Hotell Gardermoen. 

Vi gikk igjennom hva foredraget skal inneholde. 

    Vedtak:  

- Booke Hotell 

- Ta kontakt med foredragsholdere 

- Gjennomføre ett loddsalg på dette arrangementet 

 

8/20 Annonsering av dommer til Rasespesial 2020 

På grunn av at bladet ikke kommer ut før nærmere påske 2020. Ble styret enige om å annonsere 

dommer til rasespesialen så fort som mulig. Det ble også enighet om å lage annonsen på engelsk, så 

vi har mulighet til flere i fra blant annet Sverige og Finland. 

Vedtak:  

- Annki lager annonse 

 

6/20 Dyrevelferd Norge Saksøker NKK 

Styret ble gjort oppmerksom på en artikkel i advokatbladet. Det er nå fullt fokus fra flere hold i 

forhold til kortsnute rasene. Styret ble enige om å sjekke litt mer i forhold til hva som skjer i 

Nederland. Det er viktig at vi følger utviklingen. 

- Styret følger utviklingen 

7/20 Styrets Engasjement 

Ett styremedlem etterlyser mer engasjement fra en del i styret. Det er en del saker som kommer 

brått på og må behandles raskt. Dette er ikke alltid like lett å få til. Viktig å forstå at man har takket ja 

til ett verv, og at det følger litt jobb med dette.  Det ble derfor tatt opp til etterretning. 

 

5/20 Underlag til årsmøtet 2020 

- Endre innkalling.  

- Årsberetning 2019 

- Regnskap 2019 

- Budsjett 2020 

 

Oppfølgingssaker 

- Søke om Rasespesialen 2021 

- Bestille mestvinnende rosetter 

- Ringe HC Media ang. refusjon. 

 



     Neste styremøte 04/02- 2020 

 

Ann Kristin Hals       Brumunddal 20/01-2020 

Sekretær NSTK     


