Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK)

Referat fra styre møte 03/05-2018 kl 19.30-22.00
Tilstede på Skype Ranghild Dischington, Anniken Venner, Maria Engen, Per Åge Frank, Jan
Erik Klaastad, Ann Kristin Hals. Ikke tilstede Anne Lise Edvardsen.

1/18 Godkjenning av referat fra tidligere møte
Ingen kommentarer

6/18 Utstillingskomite
Anne Grethe Berge Johansen og Ritha Vangen ville ikke bli sittende i utstillingskomiteen. Det ble
derfor besluttet å opprette en ny utstillingskomite. Styret velger derfor å sette inn Maria Engen,
Anita Rædergård og Anniken Venner som ble utstillingsleder. Med tanke på den korte tiden frem til
utstillingene våre i år, tar vi en vurdering senere om vi trenger flere. Hildur Johnsen fortsetter å lage
våre Klubbcert, Ritha Vangen fortsetter å skrive inn kritikker til vår hjemmeside.

20/17 Utstillingen i Nybygda
De hadde ett møte i dag, og det meste er på plass. Det er mange utstillinger over hele landet denne
helgen, og ikke så mange påmeldte pr dags dato. Fokuserer på å få siste brikkene på plass, og
markedsføre denne utstillingen mer.

23/17 Rasespesialen 2018
Anniken Venner har så godt som full oversikt. Annonsen skal publiseres på vår hjemmeside, sammen
med forespørsel om gaver fra våre medlemmer. Dette er Ann Kristin Hals ansvarlig for.

9/18 Valpeformidler
Styre besluttet å sette inn Jan Erik Klaastad som valpeformidler. Styret vil oppfordre alle som har
valper å melde fra til han.

29/17 Kalender
Sender en forespørsel til Hildur om hun kan tenke seg å samarbeide med Jan Erik Klaastad om å lage
kalenderen for 2019.

9/17 Regionskontakter
Vi trenger flere regionskontakter, selv om det har blitt forespurt før i år, velger det nye styret å gjøre
det igjen.

12/18 Trykkeri av Shih Tzu bladet.
Styret besluttet å bruke samme trykkeri til nært forestående blad, for å få det ut til medlemmene
våre.

fra NKK
Blodspor prøveprogram

- Tatt til etterretning

Gjennomgått høring av omorganisering av NKK.

Neste styremøte 14/06-2018 kl 1930

Ann Kristin Hals
Sekretær NSTK

- Sak på neste styremøte.

