
Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 
 

 

Referat fra styre møte 18/02-2020 kl: 20.00-23.00 

Tilstede på Skype, Torill Svendsen, Jan Erik Klaastad, Ann Kristin Hals, Arne Haaland. 

Ikke tilstede: Ragnhild Dischington ,Monica Myrseth 

 

1/19 Godkjenning av referat 

- 07/01-2020 Godkjent. 

 

46/18 Seminar 

Styret gikk igjennom planleggingen av seminaret klubben skal avholde 21-22/03-2020. Det meste er 

på plass, og alle foredragsholderne forespurt og har takket ja. Det blir ett innholdsrikt seminar. 

Dessverre så har det seg sånn at de fleste som er aktive innen rasen vår ikke er å finne på 

deltagerlisten. Vi har allikevel fått en del påmeldinger. Og seminaret vil bli avholdt som planlagt. 

 

11/20 Dommeruttalelser 

Det har blitt igjennom klubbens 10 år blitt publisert uttalelser fra dommere som har dømt på NKK 

utstillinger av og til. Dette bør klubben jobbe med, så vi kan få dette med i bladene til klubben. 

Interessant å lese hva slags inntrykk de forskjellige dommere for av å dømme rasen vår. 

    Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

12/20 Dobbeltutstilling 2021 

Etter ett hastemøte 30/01-2020, ble det enighet i styret og i utstillingskomiteen at vi måtte ha andre 

samarbeidspartnere til vår utstilling for alle raser i 2021, dette etter at vår samarbeidspartner de 

siste årene har valg å gå sin egen vei. Dette ble vi gjort klar over 30/01-2020. Tiden ble knapp 

ettersom fristen for å søke om utstillinger er 01/02-2020. Våre nye samarbeidspartnere for 2021 er 

Norsk Malteser klubb og Norsk Pomerian klubb. 

Vedtak:  Ved telefonmøte ble det vedtatt at klubben inngår ett samarbeid 

med disse klubbene. Da blir det trippelutstilling på Fenstad 22-23-24/05-

2021. NSTK skal ha utstilling på lørdag 22 Mai 2021. 

 

13/20 Vedtak gjort på årsmøte 2019 

Styret ble gjort oppmerksomme på at vedtaket ang. Nei stemmer på stemmeseddelen. Dette skulle 

vært gjort etter årsmøte i 2019. Det er nå forandret og sendt inn til NKK for godkjenning. 

 



10/20 Mistillit til styremedlem 

På bakgrunn av  

- Taushetsbrudd ift. Disiplinærliste 

- Taushetsbrudd ift. Medlemsliste 

- Gjentatte brudd på styrets instruks 

- Favorisering av medlemmer som valpeformidler 

Har Styremedlem/sekretær Ann Kristin Hals valgt å stille mistillit til styremedlem Jan Erik Klaastad. 

Det har vært helt klare brudd på arbeidsinstruks, å vanskeligheter med å jobbe sammen på dette 

grunnlaget.  

«Mistillit kan stilles når som helst. Dette er ikke direkte regulert i lovene, men det fremkommer 

indirekte ved at de som er valgt er gitt tilliten inntil de som har valgt vedkommende trekker denne 

tilliten. Dersom styret ikke har tillit til en av de andre tillitsvalgte i styret bør dette først og fremst 

meddeles vedkommende. Vedkommende kan ta gjøre en vurdering av om han ønsker å bli 

sittende. Herunder om det vil være mulig å gjenopprette tilliten og ikke minst samarbeidet mellom 

dere. Dere kan videre fremme mistillit som sak til årsmøtet. Årsmøtet må da ta stilling til om de 

fortsatt har tillit til vedkommende.» 

Med vennlig hilsen 

Hilde Engeland 
Advokat MNA 

Jan Erik Klaastad fikk muligheten til å trekke seg, noe han ikke ville. Det er derfor en sak for årsmøte, 
så medlemmene selv kan avgjøre om de fremdeles har tillitt.  

9/20 Valpeformidler 

På bakgrunn av mistillit sak 10/20. La Ann Kristin Hals til at hun ikke hadde tillitt til Jan Erik Klaastad 

som valpeformidler. Klubben har ikke alltid hatt valpeformidler, å det åpner for at det nye styret som 

blir valgt inn kan ta en avgjørelse på dette.  

  Vedtak:  Flertallet sa seg enig i dette. 

14/20 Kennel og hannhundregisteret 2020 

- Tas opp neste møte 

 

 

 

Oppfølgingssaker 

- Både rasespesialen og utstillingen for alle raser er søkt om. 

- mestvinnende rosetter er bestilt. 

- HC media gir klubben refusjon for å ikke ha sendt ut bladet til den 

tiden de skulle. Noe som gjorde at medlemmene ikke fikk bladet 

før over jul. 

 



     Neste styremøte 13/03- 2020 

 

Ann Kristin Hals       Brumunddal 23/02-2020 

Sekretær NSTK     


