Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK)

Referat fra styre møte 23/08-2018

19.30-22.20

Tilstede på Skype Ragnhild Dischington, Anniken Venner, Maria Engen, Per Åge Frank, Jan
Erik Klaastad, Ann Kristin Hals, Anne Lise Edvardsen.

1/18 Godkjenning av referat
Referat 14/06-2018 Ikke godkjent. Styret velger å omformulere det, for å ikke virke støtende.
Referat 07/08-2018 Godkjent uten bemerkning.

4/18 Avlsrådet
Må vente med dette til vi har en bedre økonomi. Men vi bør ha inn en person til i dette avlsrådet.

17/18 Lotteri
Styret ble enige om at vi forsøker å få dette til. Men da ett weblotteri.
Vedtak: Anne Lise Edvardsen og Ragnhild Dishington er ansvarlig for å få til dette.

19/18 Protokoll
Styret har undersøkt med NKK om man kan legge ved noe til protokollen, da den ikke er
tilfredsstillende. Dette kan man ikke gjøre. Men man kan skrive den om.
Vedtak: Ann Kristin Hals, hjelper Protokollfører Lene Granholt å skrive den på nytt.

20/18 Medlemsmøte på Dogs4All
Også i år vil det bli felles bespisning. På grunn av tiden og våre utenlandsutstillere, velger vi ikke å ha
ett møte der. Men vil gjerne ha et kommunikasjonsmøte for shih tzu.
-

Vedtak: Lage en agenda.

21/18 Styrets samarbeid
Det er veldig viktig at vi kan beskytte passord og tilganger. Dette på grunn av personvern blant annet.
Vi er ett nytt styre, og vi gjør ting på en annen måte.

-

Vedtak: prøve å få litt mer struktur på hvem som svarer på div. mail.
Samt bedre samarbeid om styrets arbeidsoppgaver.

22/18 Ny redaktør til Shih Tzu Bladet.
Hildur Johnsen har meldt sin avgang som redaktør i bladet.
-

Vedtak: Styret vil annonsere etter en ny redaktør.

23/18 Nye retningslinjer
Styret trenger en gjennomgang av våre retningslinjer.
-

Vedtak: Alle i styret setter seg godt inn i dem, for å gjøre evnt. Forandringer

24/18 Valp/match show
Må sjekke om vi må søke de respektive raseklubber.
-

Vedtak: Utstillingskomiteen må ha ett møte for å få showet klarlagt.

25/18 Innlegg fra regionskontakter
Vi vil begrense utstillingsresultater, da dette blir publisert på våre hjemmesider. Pga økonomi.
-

Vedtak: Regionskontaktene får en side hver seg i bladet, hvis de ønsker
dette.

26/18 Kritikkskriving
Ritha Vangen har trukket seg fra å skrive kritikker.
-

Vedtak: Kjersti Sollien Iversen tar over hennes oppgave.

27/18 Maria Engen trer fra sitt verv som styremedlem.
-

Oppfølgingssaker:

Vedtak: Styret vedtar at Maria Engen fortsetter som kasserer. Vara
representant Anne Lise Edvardsen ble satt inn som styremedlem.

-

Verving av valpekjøpere
▪ Sende ut en purring på resterende medlemskontigent på nyvervede
medlemmer.

-

Rasespesialen 2019
▪ Har vært i kontakt med NKK, men må ha en avtale om leie av ring direkte
med avd. Rogaland. Mail sendt, avventer svar.

Neste styremøte 25/09-2018

Ann Kristin Hals
Sekretær NSTK

