Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK)

Referat fra styre møte 14/06-2018

19.30-23.30

Tilstede på Skype Ranghild Dischington, Anniken Venner, Maria Engen, Per Åge Frank, Jan
Erik Klaastad, Ann Kristin Hals, Anne Lise Edvardsen.

1/18 Godkjenning av referat 03.05.2018
Godkjent: uten bemerkning

20/17 Utstilling i Nybygda
Med kort tid frem til utstillingen, etter det ble nytt styre, ble utstillingen vel gjennomført. Gode
tilbakemeldinger fra Dommerne. Men veldig dårlig samarbeid med NTTK. Noe som gjør at vi må
vurderer neste års samarbeid.

12/18 Klage på dommer
Styret tar denne klagen til etterretning. Vi bør også være mer kritisk til valg av dommer på egne
utstillinger til vår egen rase

23/17 Rasespesial
Godt gjennomført arrangement. Dommer vel fornøyd. Tross knapp tid, fikk vi ett godt gavebord, og
masse gode tilbakemeldinger. Styret har i ettertid fått en mail, med konstruktiv kritikk. Noe vi setter
stor pris på. Og vil ta til etterretning.

2/18 Fullcertordningen.
Denne ble godkjent på årsmøtet. Vi søker herved om fritak fra fullcertordningen fra 1/1-2019. Ann
Kristin Hals sender søknad til utstillingens særkomitee.

13/18 Inkommmende sak fra medlem
Tatt til etterretning. Styret sender ut brev.

7/18 Vedrørende Shih Tzu nytt og mestvinnende lister, samt webside.
Alle forespurte til disse oppgavene ble forespurt, og takket ja.

14/18 Stoff til bladet vårt
Hildur etterlyser å få oppdatert Still Going strong listen. Vi velger å prøve å nå ut til flest mulig av våre
medlemmer igjennom vår hjemmeside, samt vår side på facebook.

9/17 Regionskontaker
Vi har fått inn to nye forslag. Og styret har vedtatt disse, vil komme en presentasjon fra disse i vårt
neste blad.

15/18 Innkommende sak
Om å legge rasespesialen til NKK Trondheim fast. Dette har vært en rullerende utstilling, og vil da
evnt. Være en sak for årsmøte.

9/18 Valpeformidler
Jan Erik Klaastad er satt inn som valpeformidler. Og vil utarbeide en tekst til vår hjemmeside.
Oppfordrer alle våre medlemmer å informere han om sine valper.

Fra NKK
Fratredende Direktør

Notert

Evnt.
Omorganiseringen av NKK
Sendt inn høringssvar i fellesskap med Raseklubbenes fellesallianse.

Norwegian saken ble oppsummert.
Styret var her veldig engasjert og informert.
Avlsrådskurs: Påmeldingsfrist 01/12-2018.
Oppfølgingssak.

Oppe til vurdering:
Junior og veteran Champion. Styret stiller seg positiv til dette.

Neste styremøte 23/08-2018

Ann Kristin Hals
Sekretær NSTK

