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        Stjørdal, 14.11.2017 

 

Referat fra styremøte 15.11.2017 kl 19.30. til 21.00  på Skype 

Til stede: Ritha Vangen, Jan Norstrøm, Maria Engen, Per Åge Frank, Hildur 

Johnsen, Laila Midtun Pedersen og Anne Grethe Berge Johansen 

 

Saker til behandling: 

01/17 Godkjenning av ref. fra styremøte 10.10.2017. 

Vedtak: Godkjent uten bemerkning 

 

05/17 Høring til medlemmene ang Mestvinnerlisten , se vedlegg 

Vedtak: Skal sendes ut til medlemmene for høring. Ansvarlig: Ritha Vangen og 

Anne Grethe Berge Johansen 

 

30/17 Endring/tillegg i Rasestandard for Shih Tzu 208 fra FCI av 09.10.2017 

Vedtak: Er vel kommet pga overdrevne topper i USA og Russland. NSTK vil heller 

ha fokus på antall tenner slik det var i den gamle rasestandaren, NSTK vil sende 

forespørsel til de Nordiske Shih Tzu klubbene om de vil være med å prøve påvirke 

FCI. For å ta det tilbake i rasestandaren til Shih Tzu. Ansvarlig Jan Nordstrøm og 

Anne Grethe Berge Johansen 

 

Oppfølgingsaker: 

 

Ref.saker 

 

NSTK`s Økonomiske status. 

Kasserer orienterte om den økonomiske situasjonen og den er bra. Kasserer 

oppfordrer også at medlemmer gjerne får bidra til innbringende inntekter 

 

Fra NKK:   

Høring - revidering av regler for mentalbeskrivelse hund (MH) og innføring av 

mentaltest (MT) Frist for høringen er 18.12.2017 

Taes til etteretning da vi mener det er mest for store hunder og brukshunder.  

 

Eventuelt:  

- Bilder på hjemmesiden til NSTK. 

Styret er enstemming om at: Hvis medlemmer stiller opp på BIR og BIM 

bilder på utstillinger så kan vi bruke de på NSTK.no. Heretter får de som 

ikke vil ha bilder av sine hunder på siden vår, la være å være med på BIR 

og BIM bilder som blir tatt på utstillingen. 

- Utstillinger i 2019. 
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Det er søkt om utstilling 26  mai (Ritha Vangen ordner med plass på 

Nybygda) og 15 september 2019. (Per Åge Frank og Laila M Pedersen 

ordner med sted på Vestlandet) 

- Lotteri. 

Det blir utloddning på NKK Lillestrøm. 

- Rasekompendie 

Styret får det tilsendt når gruppen anser seg ferdig med arbeidet. 

- Innkjøp 

Det vil bli innkjøpt 2 sammenleggbare bord til premier på 2x3meter. 

- Dommere på NKK utstillinger samt deling av hunder på NKK`s 

utstillinge på Lillestrøm. 

NSTK vil på nytt sende inn at vi vil ha samme dommer på alle hundene, 

hvis det er mange hunder får de heller dele hanner og tisper. Ikke ta ut 

bare noen hunder i samme kjønn. NSTK vil også presisere at vi vil ha 

special dommere på Verdensutstillinger. 

- Info til medlemmer som bryter med NKK`s og  NSTK`s regler og 

webpolicy vil bli lagt ut som en generell info. til alle 

på nstk.no og i bladet. Selve brevet vil bli sendt til de det gjelder og da 

tilpasset de forskjellige bruddene. 
  
  

 

Neste styremøte 13.12.2017 kl 19.30 på Skyp 

 

Sekretær NSTK 

Anne- Grethe Berge Johansen 

 

 


