
                                

  Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 
 

 

Referat fra styremøte 09.06.2021 kl. 19.00 – Messenger/tale 

Tilstede: Hildur Johnsen, Anniken Venner, Jan E Klaastad og Eva K Larsen 

Fravær meldt: Knut Arild Flatner. 

 

Saker til behandling: 

Sak 01/21 Godkjendt ref. fra 13.05.2021. 

 

Sak 02/21 Økonomisk status pt. - Jan informerer, noen nye medlemmer siden siste møte, ellers ikke noe  

  nytt ang økonomi.  

 

Sak 11/21 AHR jobber med spørreundersøkelsen som vil bli sendt alle medlemmer.  

 

Sak 23/21 Rasespesialen flyttes til 14 august, Hamre familiecamping. Klubben har reservert en del hytter  

  til utstillere. Evn interesserte må selv ta kontakt med campingen for booking.  

  Kommer egen annonse ang utstillingen på klubbens webside! 

  Det vil arrangeres loddsalg på rasespesialen og medlemmer oppfordres til å gi en gavepremie 

  til loddsalget.  

  Enstemmig enig om nok å søke ytterligere en rasespesial høsten 2021 

 

Sak 24/21 Div retningslinjer for styreverv sendes på mail for gjennomgang/evn endring og godkjenning.  

 

Sak 25/21 Medlemsmøte den 18. juni. Er kommet noen forslag og arbeidsgruppen setter sammen et  

  program for medlemsmøtet.  

 

Sak 26/21 Ad pusteproblemer på rasen: Etter innlegg i sosiale media fremgår det at det er flere shih tzu  

  som er operert for «bløt gane». Saken er oversendt AHR for videre undersøkelse.  

 

Sak 27/21 Innkjøp av effekter til klubben for salg? Forslag foreligger. Eva sender til styremailen hva som  

evn kan kjøpes for videresalg og evn også kan brukes til premier.   

 

Eventuelt:  

• Anniken lager annonse hvor medlemmer kan komme med dommerønsker.  

• Styret er enig om å sende 1 - 2 AHR medlemmer som evn ikke har NKKs avlskurs eller tilsvarende, på 

kurs i februar 2022 i Oslo.  

• Henvendelse om å ha med shih tzu på utstillingen i Bø i Telemark helgen 14.-15. august oversendes UK 

som tar en avgjørelse på dette og svarer arr. klubb 

 

Møte slutt: Kl.20.00 

 

Neste styremøte: Tirsdag 22.06.21 kl. 19.00. 

 

Eva K. Larsen 

sekretær 


