
 

               Norsk Shih Tzu klubb (NSTK)  

 

Referat fra styremøte 26.09.2022 kl. 19.00 – Messenger/talep 
Tilstedet: Ritha Vangen, Knut A Flatner, Linn Beate Elvesveen, Jan Klaastad. Marit Jacobsen, Anna Regine Sve og Eva 
K Larsen 
Sak 01/22 Godkjenning av referat 15.08.2022. Godkjendt u.a 
Sak 02/22 Økonomisk status : Jan informerte om økonomien som er veldig bra 
Sak 03/22 Rasespesialen 27.08.2022. Gikk  med underskudd noe som nok skyldes færre deltagere enn forventet.  
 Kvalitetsbedømmelse av kortklipte på utstillingen var veldig godt mottatt og vi satser videre å ha med  
  dette videre på rasespesialer. 
 Det er kommet ønske om å ha kvalitetsbedømmelse av kortklipte rundt omkring i landet utenom r.s 
 for eksempel på valpeshow, noe som ikke lar seg gjennomføre siden det ikke stilles krav til dommer på valpeshow 
og vi ønsker dommer som er autorisert på rasen for også å dømme de som er kortklippet. Regionkontakter sjekker 
opp om det kan arrangeres utstilling for kortklipte om interessen er tilstrekkelig stor til at det kan gjennomføres 
økonomisk forsvarlig. 
 
Sak 06/22 Dommerkonferanse er fortsatt under planlegging.  
Sak 07/22 Seminar er pga uforutsette hendelser utsatt til 2023 
Sak 14/22 Vi har mottatt en del synspunkter på de avlsetiske retningslinjer AHR la fram til siste årsmøte,  men håper 
på flere forslag/synspunkter. Samme gjelder spørreskjema ang navlebrokk. Vi ber om flere svar her og NY frist for 
innsending av forslag avlsetiske retningslinjer og spørreskjema navlebrokk er satt til 15 november  
 
Eventuelt: 
a) Kalender 2023. Etterlyser flere bilder til kalenderen 2023. Pris vil bli 160 for kalender + evn porto kr 50.- 
b) Rasespesialen til Vestlandet. Det er kommet forslag om nasjonal utstilling på vestlandet og styret stiller seg positiv 
til å arrangere nasjonal utstilling for eksempel i samarbeide med annen klubb for eksempel Bergen i mai 2023  
Øvrige rasespesialer har UK planlagt slik:  
-2023 Trondheim 
-2024 Oslo 
-2025 Vestlandet 
-2026 Østlandet 
-2027 Nord-Norge 
c) Norsk Shih Tzu klubb og Norsk bulldogklubb vil arrangere dobbeltutstilling 17+18.6.2023 i Brårud 
d) Retningslinjer for kortklipte + størrelse påmeldingsavgift. Retningslinjer vil være som øvrige hunder og pm avg. Vil 
være som de øvrige som deltar på utstillinger. Medlemmer av NSTK vil betale halv pris.  
e) Om noen i styret ønsker organisasjonskurs stiller styret seg positiv til å dekke denne.  
f) Styret ønsker fortsatt å ha hengeren forsikret.  
g) Titler på hunder i feks annonser i h.h.t Dogweb. Styret diskuterte løsninger ang å sjekke fakta i/omkring titler og vi 
kom fram til at titlene må være tilgjengelig i de aktuelle deltagerland om de skal brukes.   
h) NSTK deltar ikke på rasetorget Oslo Dogshow 18-20.11.2022  
i) Knut Arild Flatner melder seg på og deltar på RS 
j) Lene Granholt er satt inn som ny leder i UK og Anita Vennatrø Singstad går inn som medlem i UK 
k) Styret har fått spørsmål hva som skjer i styret og ønske om ny webside/nytt layout. Ritha svarer på mailen.  
l) Er websiden uoversiktlig, bær den bygges om? Flere mener den er kjedelig og lite interessant. Styret ser på dette.  
 
Møtet slutt kl 21.30.  
 

 



Sekretær 
Eva K Larsen  


