NORSK SHIH TZU KLUBB
Stjørdal, 10.05.2017
Referat fra styremøte 04.05.2017 kl 19.30.-21.45 på Skype
Til stede: Ritha Vangen, Jan Norstrøm, Maria Engen, Per Åge Frank, Hildur Johnsen, Laila
Midtun Pedersen og Anne Grethe Berge Johansen
Saker til behandling:
01/17 Godkjenning av ref. fra styremøte 06.04.2017.
Bemerkning: Det må avklares hver som er ansvarlig for det som skal legges ut på websiden
vår. Sekretær kan sende direkte til webmaster. BSI-rapporten er ikke besvart.
11/17 Arbeidsgruppe for kortsnutede raser
De tiltak som igangsettes er beskrevet i Shih Tzu Nytt 1/2017. Hovedstyret har vedtatt at
arbeidsgruppa fortsetter og vil kunne bli brukt i forskjellige drøftinger vedr helseutfrdringer
for kortsnutede hunder. NKK’s helseavdeling har meddelt at de ikke deltar i det videre
arbeidet.
Vedtak: Jan Nordstrøm og Maria Engen representerer NSTK. Se informasjonsartikkel i Shih
Tzu Nytt 1/2017. Vi har mottatt positive tilbakemeldinger fra gruppen angående
rasestandardens beskrivelse på snutelengde på vår rase.
14/17 Høring - Obligatorisk Lovmal for NKK's medlemsforbund 2017
Høring fra NKK lastet opp på klubbens webside i forbindelse med NKK’s Lovutvalgs forslag
til nye obligatoriske lovmaler for klubber og forbund.
Vedtak: Anne Grethe instruerer webmaster
15/17 Henvendelse fra medlem
Vedtak: Ritha Vangen sjekker med NKK hvilke sanksjonsmuligheter som kan benyttes for
reprimander/utestengelse av medlemmer som ikke følger NKK/NSTK sin webpolicy.
Webpolicyen legges ut på klubbens webside.
16/17 Høring til raseklubber - registrering av alvorlige sykdommer på Dogweb
NKK har sendt ut forslag om registrering av alvorlig arvelig sykdom på Dogweb med
høringsfrist 22.05.2017. Høringen er lagt ut på NSTK sin webside med tilbakemeldingsfrist
fra medlemmene satt til 8. 5 d.å.
Vedtak: Vil bli behandlet i avlsrådet når det er oppe å går.
17/17 Høring – Disiplinærsystem
Klubben har mottatt fra NKK høring ang Disiplinærsystem
Vedtak: Alle i styret sender sine kommentarer til leder som sender inn til NKK innen fastsatt
frist.

18/17 Handlingsplan 2017- gjennomgang av denne
Vedtak: Seminar til høsten- 21-22.10.2017. Annonse legges ut på klubbens webside. Hildur
Johnsen utarbeider forslag til annonsen.
Omarbeide klubbens brosjyre slik at den favner alle medlemmer av rasen vår. Hildur
Johansen og Laila M Pedersen utarbeider forslag til utkast.
Ritha Vangen og Maria Engen følger opp vervekampanje for nye medlemmer.
Oppfølgingsaker:
09/17 Regionskontakter
Vedtak: Det er lagt ut annonse på websiden. Laila M Pedersen er ansvarlig koordinator for
regionskontaktene.
06/17 Gruppen for Nordisk samarbeide
Samarbeidet som ble startet opp mellom Shih Tzu klubbene i Sverige, Finland og Island har
ingen reell fremdrift og nedsatt gruppe i NSTK er fristilt.
Vedtak: Samarbeidet tas opp til ny vurdering om tema igjen skulle komme på dagsorden fra
Island som var pådriver i saken.
13/16 Rasekompendiet
Gruppe for utarbeidelse av Rasekompendie for Shih Tzu ble etablert i 2015 med tanke på
avholdelse av dommerkonferanser. Det har være liten fremdrift og gruppen er således fristilt.
Vi har imidlertid fått godkjenning av både Sverige og Finland til å bruke deres rasekompendie
som mal for så å gjøre den til vår egen.
Vedtak: Hildur Johnsen har fått i ansvar å sette i gang den nye nedsatte gruppen
12/16 Avlsrådet
Vedtak : Anne Grethe Berge Johansen er ansvarlig for å knytte kontakt med aktuelle
kandidater for etablering av Avlsråd i klubben.
16/16 Utstillingen pinsa 2017
Utstillingen som er en trippelutstilling i pinsa i samarbeide med Sandefjord Hundeklubb og
Norsk Lhasa Apso klubb avholdes i Sandefjord 3-5.6 d.å.
Vedtak: Fremdriften går etter planen. Det gjenstår innkjøp av premier.
04/16 Rasespesialen 2017
Rasespesialen avholdes i Trøndelag på Sona Camping samme 2.7.d.å.
Vedtak: Fremdriften går etter planen og det vil bli avholdt lotteri på katalogen.
Ref.saker
NSTK`s Økonomiske status
Vedtak: Økonomien er god men vi har fortsatt ganske store pengebeløp utestående hos
medlemmer som ikke har gjort opp sin gjeld til klubben. Disse får en uke på å betale for seg.
Om klubbens utestående ikke er klubben i hende innen fristen vil dette medføre at disse
medlemmene ikke får meldt på til våre utstillinger eller annonsere i hannhund/kennelregisteret vårt hverken på websiden eller i Shih Tzu Nytt.

Fra NKK:
Invitasjon til dialogmøter 2017 - invitasjon til dialogmøter 2017.
Konklusjon: Taes til etterretning men en fra styret prøver å møte om mulig
NKK BIT-møte
BIT (NKK’s Brukerforum IT)
Raseklubbene i gruppe 9 har møter med jevne mellomrom. Vår representant er Kristin Berger
Mortensen som videreformidler saker inn i gruppen BIT-gruppen på vår vegne.
Konklusjon: Taes til etteretning
Studieforbundet Natur og Miljø- støtte om tilskudd til kurs
Klubben er gitt muligheter til å søke om tilskudd for kurs, seminar o.l
Konklusjon: Ritha Vangen sender søknad om tilskudd til seminar med Shih Tzu i fokus
HØRING - NKK Instruktørutdannelse Trinn II – Bruks
Konklusjon: Taes til etteretning.
Spørreundersøkelse BSI
BSI-rapport for 2016 er mottatt fra NKK’s aktivitetsavdeling. Denne er bygd på et skjema
som heter «Report – observations of areas of risk in the BIS-listed breeds), og er en rapport
som viser dommernes observasjoner av rasens helsemessige tilstand. Dommerne får disse
skjemaene utdelt på en del utstillinger, foreløpig ikke alle utstillinger selv om det skulle være
ønskelig for en mere nøyaktig og andelsmessig riktig observasjon for vår rase.
Konklusjon Hildur Johnsen og Jan Nordstrøm ser på saken og svarer,
Eventuelt
Rasespesialen 2018 avholdes 02.06.2018 på Vestby i Østfold. Plassen er bestilt og
planleggingen er i gang.
Vi har mottatt flere positive tilbakemeldinger etter at Shih Tzu Nytt nå utgis i farger.
BeachFlagg
Det er et ønske at klubben promoterer seg ved å ha BeachFlagg/vimpler med vår egen logo i
forbindelse med våre arrangementer.
Konklusjon: Hildur Johnsen innhenter priser.
Protokollen fra klubbens årsmøte har ikke kommet styret ihende i signert stand. Denne vil bli
purret da den er en del av de dokumenter som skal sendes både NKK og Brønnøysundregisteret
etter avholdt årsmøte.

Neste styremøte: 14.06.2017 kl 19.30 - skype

NSTK
Anne- Grethe Berge Johansen
sekretær

