
Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 
 

 

Referat fra styre møte 29/05-2019 19.50-23.00 

Tilstede på Skype Ragnhild Dischington, Monica Myrseth, Jan Erik Klaastad, Ann Kristin Hals, Torill 

Svensen, Arne Haaland. 

 

1/19 Godkjenning av referat 

-  Godkjent uten anmerkning. 

 

11/19 Utstillingen på Fenstad 

Utstillingen på fensatd ble ett godt gjennomført arrangement. Litt trøbbel i forhold til dommere som 

ikke kunne komme. Men dette ble løst sånn som man kunne. Vi har i år hatt ett veldig godt 

samarbeid med NTTK. Og planlegger allerede neste år. 

 

     

28/19 Tilbakebetainger til terriere som var påmeldt til Fenstad 

Norsk Terrier klubb har ikke avvist sine raser til vår utstilling i år. Derfor kom det inn 5 påmeldinger 

fra disse rasene som ikke fikk lov å delta på vår utstilling. Norsk Terrier klubb har heller ikke avvist vår 

utstilling til 2020, og vi vil derfor ta dette opp med NKK, så vi unngår dette. 

Vedtak: Styret vedtok at de av terrierene skal få tilbakebetalt  

påmeldingsavgiften i sin helhet. De kan ikke lastes for dette. 

Utstillingskomiteen vil ta kontakt med NKK. 

 

39/18 Rasespesialen 2020 

Styret har fått henvendelser ang. rasespesialen 2020. På grunn av årsmøte vedtaket som ble gjort i 

år. Klubben planlegger rasespesialen for 2019 på Vestlandet, og etter dette vedtaket skal den da til 

neste år være på Østlandet. Fristen for å søke om utstillinger er den 1 februar året før. Så 

rasespesialen for 2020 er søkt om. Skal vi forandre på dette, må vi søke om å få bytte både sted og 

dato. Styret har vært i kontakt med NKK og avventer svar fra dem. 

 

27/19 Underskrifter 

En gjennomgang av hva vi skal skrive under og hvordan det skal utformes. Nye rutiner på dette hos 

NKK så det er viktig at dette blir riktig. Dette skal også sendes til Brønnøysund registeret. 

 



26/19 Representantskaps møte 2019 

Her er fristen 15 august. Styret ble enige om å sende Ann Kristin Hals til dette møtet i år. 

 

4/18 Avlsrådet 

Ny gjennomgang av hvem som har takket nei, og flere forslag kom på bordet. Viktig at vi får inn noen 

som har relevant kompetanse. 

 

20/19 Booket hotellrom 

Vi har ikke hørt noe mer ang. dette. Arne Haaland tar kontakt for å høre hva som skjer der. 

 

 

 

 

 

     Neste styremøte 25/06- 2019 

 

Ann Kristin Hals       Brumunddal 30/05-2019 

Sekretær NSTK     


