
                   Norsk Shih Tzu Klubb 
(NSTK) 

 

 

Referat fra styre møte 19/05-2020 kl: 20.00-23.00 

Til stede på Skype Torill Svendsen, Jan Erik Klaastad, Ann Kristin Hals, Arne Haaland. 

 

1/19 Godkjenning av referat 

- 14/04-2020 Godkjent. 

- 28/04-2020 Godkjent 

- 04/05- 2020 Godkjent 

 

34/20 Utsatt årsmøte 

Det har vært planlagt å avholde årsmøtet 2020, så fort det lar seg gjøre. Det er derfor satt av tid til 

dette helgen etter 15 juni 2020. Da vil det mest sannsynlig være lov å samle inntil 200 pers. Årsmøtet 

vil bli avholdt på Østlandet.  

   Vedtak:   

-  Avholde årsmøte 2020 helgen i uke 25   

 -             Medlemsfristen vil være 3 uker før utsatt årsmøte 

-       Ny innkalling vil sendes ut 

-       Alle må sende inn nye stemmesedler, gamle vil bli forkastet. 

 

 

35/20 Dobbelt rasespesial 

Utstillingskomiteen jobber med å få på plass dobbelt rasespesial 22-23/08-2020, på Fenstad stadion.  

Søknad er godkjent av NKK. Dommere er forespurt og takket ja, begge innhentet fra listen som ble 

utarbeidet sammen med medlemmene av klubben. Gavepremier innhentes og det jobbes med å få 

på plass forsponsor.  

 

 

36/20 Valpeshow 

Utstillingskomiteen jobber også med å få på plass ett valpeshow 04/07-2020.  

 

 



28/20 Regnskapsoppfølging 

Det har blitt sendt ut e-post til tidligere kasserer, men ikke mottatt svar. Dette innebærer at 

beholdningen vil ikke være korrekt i regnskapet for 2019. Alle kompendier og championat bøker vil 

stå som tapt inntil videre. Regnskap som er lovpålagt klubben å inneha for i alle fall 3 år, må ses på 

som tapt. Bortsett ifra informasjon mottatt fra Revisor. Styret vil oppfordre påtroppende styre, om å 

ta vare på klubbens eiendom i fremtiden.  

 

37/20 Situasjonen i Nederland 

Klubben har mottatt e-post fra Nederland. Det er også lagt ut flere uttalelser fra dommere og andre 

klubber vedr. dette. Leder ber avlsrådet se på dette, og oppfordre de til å utarbeide en uttalelse på 

vegne av klubben. Dette er en veldig uheldig situasjon for rasen vår, og det er viktig at også Norsk 

Shih Tzu Klubb viser sin støtte. 

 

18/20 Leder 

Styret beklager at etter feil informasjon fra Nkk der det står at `Vararepresentanter ikke kan rykke 

opp som Leder eller nestleder`. Kan det vise seg at styret tok en feil beslutning om at nestleder kunne 

rykke opp som leder. Styret ble derfor enig om å reversere vedtaket som ble gjort på styre møte 

17/03-2020. Fungerende Leder har derfor trådd tilbake til nestleder.  

- Enstemmig Vedtatt 

 

 

Oppfølgingssaker: 

 

- Fullcertordningen  

Høring vedr. fullcertordningen 

- RS 

28-29 november 2020 

- Duk 

midlertidig ordning for dispensasjon av eksteriørdommere. 

 

 

 

 

     Neste styremøte 26/05- 2020 

 

 

Ann Kristin Hals       Brumunddal 23/05-2020 



Fungerende Nestleder     


