Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK)
Stjørdal, 21.04.2017
Referat fra styremøte 06.04.2017 kl 19.30.-22.00 på Skype
Til stede: Ritha Vangen, Maria Engen, Per Åge Frank, Hildur Johnsen, Laila Midtun Pedersen og
Anne Grethe Berge Johansen
Forfall : Jan Norstrøm
Saker til behandling:
01/17 Godkjenning av ref. fra styremøte 26.01.2017.
Vedtak: Godkjent uten bemerkning
01/17 Godkjenning av ref. fra styremøte 09.03.2017.
Vedtak: Godkjent med en bemerkning om event å ha med bilder av certhunder på hjemmesiden vår.
Dette må da eier av hund sende inn.
08/17 Utstillingskomiteen
Vedtak: Skal legges ut at vi ønsker folk til å hjelpe til på utstillinger i regi NSTK, og spesielt da
utstillingen i Sandefjord pineshelgen 2017, på hjemmesiden vår. Bare å ta kontakt med en i Styret.
09/17 Regionskontakter
Vedtak: Vi mangler fortsatt regionskontakter i Trøndelag og Nord Norge. Vi søker etter
regionsontakter igjen via nstk.no.
10/17 Presentasjoner av nye N UCH
Vedtak: NSTK har ordnet en mal som skal brukes, malen legges ut på hjemmesiden vår.
11/17 Kortsnute
Vedtak: Utsettes til neste møte.
12/17 Innkommet mail fra medlem ang NKK`s elektroniske kritikkskriving med ukjente
forkortelser på utstillinger.
Vedtak: NSTK sender en mail til NKK ang kritikkskrivingen på NKK Bø.
13/17 Rasekompendiet.
Vedtak: Oppretter en ny gruppe med Marie Engen, Per Åge Frank, Hege Finnanger, Laila M
Pedersen og Hildur Johnsen.
Oppfølgingsaker:
16/16 Utstillingen pinsa 2017:
Konklusjon: Er i rute. Vi ønsker oss noen flere medlemmer til å hjelpe oss litt denne helga. Vi
annonserer på hjemmesiden vår etter hjelpere, spesielt denne helga. Bare å ta kontakt med en i
styret.
04/16 Rasespesialen 2017:
Konklusjon: Er i rute. Laila M Pedersen bestiller rosetter.
05/17 Gruppe lages for nyutregningsmåte av mestvinnerlisten.
Vedtak: Styret fikk myndighet på årsmøtet til å lage en gruppe. Følgende medlemmer har takket ja
til å være med på å utarbeide en mestvinnerliste som skal ut på høring til medlemmene våre.
Gruppen består av Michael Rosendahl, Anne Lise Edvardsen, Signy Elvesveen, Knut Arild Flatner
og Anne Grethe Berge Johansen.

06/17 Gruppen for Nordisk samarbeide.
Vedtak: Styret hørte om dette første gang mai 2015 i mail fra Svensk Shih Tzu Klubb, men pga
liten fremdrift per dato legges det dødt. Henvendelser i fremtiden skal gå via leder i klubben.
07/17 Avlsrådet.
Vedtak: Rådet blir opprettet, aktuelle medlemmer blir forespurt.
Ref.saker
NSTK`s Økonomiske status.
Konklusjon: Klubben har god økonomi, men en del medlemmer har en del utestående, og på grunn
av dette innfører vi at alt må gjøres opp før en vare blir levert, Gjelder også annonser til bladet og
på nstk.no. Medlemmer med utestående gjeld til klubben vil ikke få påmeldt til utstillingene våre
før gjelden er oppgjort,
Fra NKK:
- NKK disiplinærliste for klubber og forbund. (mail fra 08.03-17 og 16.03-17). – Taes til
etteretning.
-

Terminliste utstilling/lp/ag 2018. ( mail 15.03-17). – Taes til etteretning.

-

Viktig informasjon vedrørende momskompensasjon. (mail 17.03-17). – Maria Engen
følger opp.

-

Høring - lovmaler for klubb og forbund. ( mail 20.03-17) -Legges ut på hjemmesiden
vår. Klubbens høringsfrist for medlemmene til NSTK’s styre: 10. Mai 2017

-

Bestilling til Hundens dag 2017. (mail 27.03-17 )- Bestilling er sendt av Anne Grethe
Berge Johansen

-

Høring vedr. NKKs disiplinærsystem mv. ( mail 28.03-17): Brev og svarskjema ligger ved
fra NKK. Frist: 1 juni 2017. – Skal svares innen fristen.

-

Forespørsel/høring knyttet til bruk av elektroniske kritikker mv på utstillinger i regi av
klubber og forbund (mail 31.03-17)- Sender mail til NKK om muligheten til å låne utstyr
fra NKK eller hva tenker de at små klubber skal bruke.

-

Mail fra NKK angående eiendomskatt (8/3-17) - Taes til etteretning. Vår klubb har intet
å melde.

-

NKK ønsker bidrag ang. aktivitet i klubbene med tanke på årsberetningen NKK 2016.
Konklusjon: Pga knapp tid blir vi ikke å sende noe for 2016.

Event:
1- Annonser til komisjonelle anonsører- kan vi få dem mer synlig på
Hjemmesiden? Vi jobber med saken.
2- Dommer på NKK Ålesund har nettopp dømt Shih Tzu på Ølen-utstillingen. Vi sender en
mail til NKK.
3- NSTK ligger ute på kjøpehund.no på NKK`s side. Dette bør også linkes ut fra NSTK`s
side.
4- Minner om Høringen – Registrering av alvorlig arvelig sykdom i Dogweb. Vår
høringsfrist til medlemmene er 8. mai 2017. Saken bør behandles på neste styremøte.
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5- Fått mail om klage på noen medlemers oppførsel på årsmøtet- Styret tar sterk avstand fra
voksnes oppførsel mot barn/mindreårige, og vi henstiller til at voksne klarer å oppføre seg
på årsmøtet og andre arenaer med barn til stede. Ritha sender svar.
6-Lotteri- Vi sjekker ang. Loddsalget og prisen blir 25 kr. pr. lodd. Ansvarlig Maria
7-Mail fra leder i NYTK – De vil gjerne gå i gruppe 3 og ikke sammenslåes. Tas til
orientering.
8-BIT informasjon-taes til etteretning, 23. mai nytt møte, evnt. tilbakemelding om vi har
noen saker.
9-BSI rapporten- problemer fra raser med trange neser (3-4stk) står i rapport fra NKK.
10-Melding fra NKK om avelsperre på en Shih Tzu er mottatt.
11-Leder i valgkomiteen: Eva Lind er valgt.
12-Dommere 2018, vi mangler fortsatt noen dommere.
13-Verveside på NKK. Tilbud til oppdrettere til å gi valpekjøpere medlemsskap.
Ansvarlig: Maria Engen

Neste styremøte 4 mai-2017 kl 19.30 på skype.
Saker til styre må være sendt inn innen 2 mai.

Sekretær NSTK
Anne- Grethe Berge Johansen

