
Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 
 

 

Referat fra styre møte 12/08-2019 20.00-00.00 

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

Svensen, Arne Haaland. 

 

1/19 Godkjenning av referat 

-  Referat 26/6-2019 ikke godkjent. Ett av styremedlemmene er ikke enig i 

formuleringen i sak nr 31/19.  

 

31/18 Shih Tzu World Congress  

Kort informasjon og oppdatering fra kongressen. Og hvilken videre plan de reisende har for å få 

informert våre medlemmer på best mulig måte. Det vil bli innlegg i shih tzu bladet og foredrag på 

seminaret klubben planlegger. 

     

46/18 Seminar 

En diskusjonsrunde på hva vi skal prioritere hva slags temaer vi skal ha med. Og hvem som evnt. kan 

inviteres som foredragsholdere. Vi har fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer. Og vil jobbe for å 

imøtekomme dette. Samt hvor vi skal ha seminaret. 

Vedtak: Styret vedtok å ha dette i nærheten til Gardermoen.  

 

35/19 Shih Tzu nytt sendes ut etter rasespesialen 

I samarbeid med bladets redaktør ble styret enig om å ferdigstille og sende ut blad nr 2 etter 

rasespesialen. Det er første gang rasespesialen blir avholdt så sent, noe som gjør det vanskelig å få 

med innhold derfra. 

 

27/19 Underskrifter 

Vi må på nytt utforme ett brev med signaturene som skal til Brønnøysund registeret, da kasserer sto 

med signaturrett på det foregående. Dette ble skrevet under møtet. Blir sendt i morgen. 

   Vi håper at det nå kan bli orden i forhold til signaturrett. 

 

22/19 Momskompensasjon 



For å ha rett til momskompensasjon må klubben være registrert i frivillighetsregisteret, og for å være 

registrert der så må signaturretten være riktig. Monica T. Myrseth jobber videre med dette, så snart 

signaturretten er på plass. 

36/19 Fremgangsmåten ved oppsigelsen av kasserer 

Ett styremedlem mente at vi bør gå igjennom fremgangsmåten ved oppsigelser i verv. Dette på 

bakgrunn av oppsigelsen av fungerende kasserer. Det ble sendt mail med oppsigelse av kasserer, styret 

for øvrig synes dette er til det beste i den situasjonen. 

 

37/19 Avtale med Regnskapsfører 

Styret ble enig om at leder og nestleder tar ett møte med regnskapsfører for å lage en 

oppdragsavtale. Som da blir gjennomgått av øvrige i styret, og blir godkjent med hele styret. 

 

26/19 Representantskaps møte 2019 

Styret har ingen forslag til kandidater til verv i representantskapet. Her var fristen den 15/8-2019.  

 

40/19 fremgangsmåte i endringer i komiteer 

Det ble fremmet forslag på at vi må gjennomgå fremgangsmåten de forskjellige komiteer har i 

forhold til endringer. Man bør informere og la de som sitter i slike verv få uttale seg ved evnt. 

endringer. Dog være klar over at det er styret som har øverste mandat i disse komiteer. 

 

39/19 forslag til nytt medlem i avlsrådet 

Avlsrådet fremmet ett forslag på en kandidat til avlsrådet. Dette ble trukket tilbake, da 

vedkommende hadde takket nei.   

 

41/19 Titler på diplomer 

Enstemmig vedtatt at titler som står registrert på dogweb skal oppføres på diplomene som våre 

medlemmer får når de blir Norsk Utstillings Championer. 

 

Eventuelt: 

- Medlemstreff/-møte  

Det ble avholdt treff/møte i østlandsregionen 4 august, med stor 

suksess. Det var 15 mennesker og 30 hunder tilstede. To av 

medlemmene hadde med seg kake, og vi hadde loddsalg. 

Dette er veldig viktig i vår jobb for å kunne kommunisere med våre 

medlemmer. Klubbens leder Ragnhild vil prøve å få til ett 

medlemsmøte i forbindelse med NKK Harstad. 



 

- Kalender 2020 

Arbeidet med jubileums kalenderen er godt i gang.  

- Rasespesialen 2020 

Styret har vært i kontakt med NKK og avklart at rasespesialen 2020 

blir avholdt som planlagt i forbindelse med NKK Tromsø. Datoen vil 

bli den 13 juni 2020. Og styret oppfordrer alle sine medlemmer med 

å legge ferieturen til Nord-Norge neste år. 

 

- 20/19 Booket hotellrom 

Vi har ikke hørt noe mer ang. dette og ser derfor denne saken som 

avsluttet. 

 

 

 

     Neste styremøte 10/9- 2019 

 

Ann Kristin Hals       Brumunddal 20/8-2019 

Sekretær NSTK     


