Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK)

Brumunddal, 20.01.2018
Referat fra styremøte 15.01.2018 kl 19.30 på Skype
Til stede: Ritha Vangen, Jan Norstrøm, Maria Engen, Per Åge Frank, Anne
Grethe Berge Johansen, Hildur Johnsen og Laila Midtun Pedersen
Saker til behandling:
01/18 Godkjenning av ref. fra styremøte 13.12.2017.
Vedtak: Godkjent uten bemerkning
02/18 Fullcertordningen
På NKK’s representantskapsmøte 2017 ble fullcertordningen gjenstand for ny
debatt. Dette resulterte i at hver enkelt klubb kan søke NKK om reversering av
denne om ønskelig. Det ble sendt ut høring blant NSTK sine medlemmer med
svarfrist 5.1.2018. Slik som ved forrige avstemming ble resultatet det samme.
Klubbens medlemmer er i flertall for reversering av fullcertordningen.
Vedtak: Klubben sender søknad om reversering av fullcertordningen for vår
rase.
03/18 Lovmal for Norsk Shih Tzu klubb
NKK’s representantskapsmøte 2017 vedtok ny obligatorisk lovmal for NKK’s
medlemsklubber og forbund.
NSTK sin lovmal er revidert i tråd med de bestemmelser og anbefalinger som er
satt av NKK.
Vedtak: Endringene ble foretatt av styret og vil bli fremlagt for årsmøte 2018.
04/18 Avlsrådet
Retningslinjer for avlsrådet ble behandlet på årsmøte 2017. Avlsrådet er i gang med
å nedsette retningslinjer for avl og dette vil bli fremlagt på årsmøte 2018.
Vedtak: Avlsrådet tar kontakt med medlemmene og ber om tips/ideer til
retningslinjer for avl.
05/18
Verving av medlemmer
- Vervepremie tildeles den oppdretter som har vervet flest valpekjøpere
Oppfølgingssaker:
20/17 Utstilling for alle raser samt rasespesial 2018
Planlegging og forberedelser er godt i gang
35/17 Årsmøte 2018
Forberedelsene til årsmøte er godt i gang.
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Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK)

Ref.saker:
NSTK’s økonomiske status:
- Kasserer orienterte. Klubbens økonomiske status er god. Årsavslutning av
regnskap er nært forestående. Kasserer informerte om at klubben har
utestående gjeld hos enkeltmedlemmer. Det vil bli sendt ut ytterligere
purringer til de berørte.
Uoppgjort gjeld til klubben medfører at medlemmet ikke kan melde på til
klubbens arrangementer før gjelden er oppgjort.
Kortsnuteproblematikken:
- Vår hovedrepresentant orienterte.
Fra NKK:
Norgespoten
- Tas til orientering da NSTK allerede har sendt inn sin raserepresentasjon
Eventuelt:
- Shih Tzu Nytt i fremtiden
o Shih Tzu Nytt 1/2018 er under planlegging. Blad og porto er en stor
utgift for klubben. Kan bladet for fremtiden innta nye former ?
- Klubbens logo-materiale (Mjøsanker)
o Ritha sjekker eierskapet av logofilen
- Klage til NKK ang at åpen klasse hannhund fikk egen dommer på Lillestrøm
Konklusjon: Klubben sender klage til NKK
- Det er innført HP for valper
- Det er gledelig å konstatere at tilgangen av medlemmer er større enn
avgangen

Neste møte: 25.01.2018

Ritha Vangen
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