Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK)

Referat fra styre møte 02/05-2019 19.50-22.40
Tilstede på Skype Ragnhild Dischington, Monica Myrseth, Jan Erik Klaastad, Ann Kristin Hals, Torill
Svensen, Arne Haaland.

Ragnhild, Jan Erik, Monica og Ann Kristin Møttes litt før møtet for å avgjøre hvem som rykker opp
som fungerende styremedlem. Der ble det enstemmig vedtatt at Arne Haaland rykker opp.

1/19 Godkjenning av referat
-

Godkjent uten anmerkning.

20/19 Booket hotellrom
Det er booket hotellrom på Scandic Ringsaker i forbindelse med dobbelt utstillingen. Dette må
ordnes opp i. Arne Haaland tar kontakt å hører hva vi kan gjøre med dette.

39/18 Rasespesialen 2019
Kort innføring og oppdatering

13/19 Dommer til klubbens rasespesialer
Styret har fått inn noen forslag på dommere til våre rasespesialer av medlemmene. Disse er tatt opp i
utstillingskomiteen, og rangert. Listen er godkjent uten anmerkning fra styret
Vedtak: Sende forespørsler til dommere, og avvente svar fra disse.

29/19 Rasespesialen 2021
Styret tok opp hvor vi skal ha rasespesialen 2021, denne faller da til østlandet i forhold til årsmøte
vedtaket i 2019. Når vi fastsetter denne datoen og sted, kan vi søke etter dommere dette året også.
Vedtak: Rasespesialen 2021 skal finne sted 22 august, i forbindelse
med NKK Lillehammer.

4/18 Avlsrådet
Helseundersøkelsen er på trappene.

Anita Rædergård har trukket seg som medlem. Avlsrådet jobber med å få inn flere.

19/19 Grasrotandel
Styret jobber med å få satt opp slik at vi får grasrotandel knyttet til klubben.
Klubben må da være medlem i frivillighetsregisteret.
Vedtak: Monica Myrseth ordner så vi får dette til.

30/19 Medlemsmøte på østlandet
Regionskontakt Lene Granholt har kommet med forslag på å ha medlemsmøte sammen med en
sosial samling hjemme hos henne på Minnesund.
Vedtak: Arne Haaland og Ann Kristin Hals finner en dato som kan
passe i løpet av sommeren.

45/18 Papirer fra det gamle styret
Vi har mottatt masse papirer, kritikker fra utstillinger, PC, kaffetrakter, vaffeljern, m.m. Og vi ser
derfor på denne saken som avsluttet.

Eventuelt:
-

Monica Myrseth organiserer så det blir en samling i forbindelse med utstillingen
på Sunnmøre.
Klubbens Redaktør kan skrive under med Redaktør, men ikke ansvarlig redaktør.
Det er styret som er ansvarlig redaktør for klubbens blad.

Neste styremøte 21 Mai 2019

Ann Kristin Hals
Sekretær NSTK

Næroset 30/05-2019

