
 

               Norsk Shih Tzu klubb (NSTK)  

 

Referat fra styremøte 01.02.2023 kl. 19.00 – Teams 
Tilstede: Ritha Vangen, Jan E Klaastad, Beate Elvesveen Marit Jacobsen og  Eva K Larsen 
Fravær: Knut A Flatner og Anna Regine Sve 
 
Sak 1/23 - Godkjent ref. fra 02.01.2023 
 
Sak 02/23 Økonomisk status pt. - Jan informerer. Status bra økonomi.  
 
Sak 05/23 Årsmøte 2022: Forberedelser til faste saker, frist 1 februar. Handlingsplan og årsberetning,ok 
                   AHR ok siste 3 mnd 2022, forrige AHR skriver fra første del av 2022.  
                  Knut A utarbeider saker fremmet fra styret til årsmøtet.  
                  Jan utarbeider regnskap og budsjett. 
                  Mottak av stemmesedler personvalg, Anniken Holtnæs, NKK.   

 
Sak 06/23 Planlagt dommerkonferanse for Shih Tzu: Aventer svar fra NKK om veien videre. Ritha og Hildur Johnsen 
                   jobber med dommerkonferansen. 
 
Sak 96/23 Seminaret under planlegging høsten 2023.  

                      
   Lene Granholt fra UK er med på møtet i det som angår utstillinger og valpeshow  

 
Evn:  
Eventuelt: 
a) Medlemsmøte 22.02.2023, Eva lager annonsen  
b) Shih Tzu Nytt. Styret blir enig om at første Shih Tzu blad må ut tidligere enn nå. Beate begynner å jobbe med 
bladet og  det annonseres nye frister for innsending av stoff til bladet. Ny endret frist for innsendelse av stoff til Shih 
Tzu nytt 1/2023 er innen 15.2.2023 
c) Eva sender ut på høring til medlemmer, ang nye avl retningslinjer.  
e) Epost fra medlem. Gratis hannhundregister. Enstemming vedtatt at hannhundregistret skal være gratis for 
medlemmer fom 2023. Dette for at også hanhundeiere skal kunne annonsere sin/sine på lik linje som kenneler. 
   De som evn har betalt for hannhundreg 2023, vil få dette tilbakebetalt.  
f) Vi har fått ny rosettleverandør La Faja som er norsk 
g) Lene informerer om Valentin-valpen 17+18.02.2023 Olaløkka som går som planlagt.  
h) Sommerspesial Trondheim 4.6.2023 går som planlagt.  
i) Rasespesial Stavanger 2023 som planlagt 
j) Dobbeltutstilling Brårud 17 og 18.6.2023 som planlagt. Oppfordrer andre til å finne 
    sponsorer til arrangement i 2023, både medlemmer og øvrige bedrifter. Klubben har kun et utstillingstelt og vi må  
   derfor kjøpe inn flere. Vi sjekker ang priser på dette.  
 
Videre ble vi enig om at så fremt plassen tillater det vil det avholdes junior og veterankonkurranse på valpeshow fra  
og med neste år.  
 
 Eva K Larsen 
Sekretær NSTK  
 
 

 



 

 

 
Møte slutt: Kl. 21.00 
Neste styremøte: Onsdag 16 februar kl 19.00 
 


