
 

 

 
 

Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 

 

Stjørdal, 09.08.2017 
 
Referat fra styremøte 18.07.2017 kl 19.30.-20.50 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 15.06.2017. 
Vedtak: Godkjent uten bemerkning 
 
Oppfølgingsaker: 
04/16 Rasespesialen 2017 
NKK har mottatt klage angående live-filmingen i ringen på vår rasespesial under 
klasseplasseringene hvorpå vedkommende som filmet også ba utstillerne presentere hundene med 
fullt navn. Filmene ble fortløpende offentliggjort på facebook. Hverken filming, intervju eller 
streaming på facebook var avtalt eller på noen måte gitt aksept for fra arrangørens side og strider 
imot lover og regler. 
Utstillingsleder tok kontakt med NKK angående saken for å avklare situasjonen, men på det 
tidspunkt hadde NKK allerede mottatt klage fra medlem angående hendelsen. 
NKK har med bakgrunn i klagen bedt om kommentarer både fra vedkommende som filmet, 
ringsekretær, styret og utstillingsleder. 
Klage på hendelsen er til behandling hos NKK i de rette instanser og utfallet vil bli meddelt berørte 
parter og offentliggjort på klubbens webside så snart saken er ferdig behandlet. 
Vedtak: Så lenge saken er til behandling i de rette instanser i NKK er det ikke aktuelt for berørte 
parter å uttale seg offentlig før NKK har tatt sin beslutning. Det tas sterkt avstand fra hendelsen og 
en beklagelse på vegne av styret ang. hendelsen skal publiseres på klubbens webside. 
 
19/17 Nettvetsregler for medlemmer i NSTK 
Med bakgrunn i den negative moralen, personangrep og mobbing som foregår på offentlig media, så 
som facebook etc blant en del av våre medlemmer, har styret sett det nødvendig å utarbeide 
nettvettsregler i håp om at disse tas til etterretning og følges slik at alle kan føle seg komfortable og 
trygge i sin tilhørighet til klubben. Andre klubber tilsluttet NKK har utarbeidet nettvettsregler. 
Vedtak: Skissen ble lagt frem og supplert, samt godkjent. Nettvettsreglene vil bli lagt ut på 
hjemmesiden vår.  
 
Ref.saker 
NSTK`s Økonomiske status 
Konklusjon: Økonomien er tilfredsstillende, men det gjenstår å foreta oppgjør angående utstillingen 
vår i Sandefjord da vi avventer faktura derfra så snart fordeling på de 3 klubbene som arrangerte er 
ferdigstilt. Vår del av kostnadene er i pr d.d. ikke kjent. 
 
Fra NKK:  

● Kandidater til valg ved RS 2017 (mail 01.06-17) 
Konklusjon: Taes til etteretning. 
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● Instruktørkurs- ettersøk videregående (mail 16.06-17) 

Konklusjon: Taes til etteretning. 
 

● Høring vedrørende økonomisk støtte til dommerutdanning, landslag mv. 
(mail 22.06-17) 
Konklusjon: Dette tar vi på neste styremøte, da Styret mener det er viktig å gjennomgå høringen 
skikkelig. 
 

● Presenter og promotér klubbens raser og aktiviteter til nye valpekjøpere og medlemmer! 
(mail 11.07-17) 

Konklusjon: Er sendt NKK og ligger ute på kjøpehund.no 
 

● Styret har fått forespørsel fra NKK om rasepresentasjon som skal kommer på trykk i 
Hundesport 3/2017.  

Konklusjon: Dette blir skrevet.  Ansvarlig: Ritha og Hildur.  
 

● VS: HASTETILTAK SOM KONSEKVENS AV SPERRING AV 
KLUBBMAILADRESSER (Mail 12.07-17) 

Konklusjon: Taes til etterretning, men for å være sikker på at alle i styret får mailene distribuerer 
leder ut til alle i styret inntil videre. Dette inntil vi vet at systemet fungerer igjen. 

 
Eventuelt:  

a) Skriv fra medlem ang. avl på arvelige defekter. 
Konklusjon: Ritha sender svar til innsender om at dette oversendes Avlsrådet.  
 

b) Øvrige saker til behandling mottatt av medlemmer. 
Konklusjon:  Utsettes til neste styremøte som avholdes i august, grunnet ferieavvikling. 
 

c) Seminar høsten 2017: 
Konklusjon: Planlagt seminar for medlemmene høsten 2017 jobbes videre med.  
Foreleser bestilles. Ansvarlig: Anne Grethe.  
 
Det ble minnet om at alle tillitsvalgte (styret og alle i komiteer, samt utvalg) har taushetsplikt.  
 
Anne- Grethe Berge Johansen 
sekretær 
 
 
Neste styremøte : 28 August kl 19.30 
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