Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK)

Referat fra styre møte 16/10-2019 20.00- 22.50
Tilstede på Skype Ragnhild Dischington, Monica Myrseth, Jan Erik Klaastad, Ann Kristin Hals, Arne
Haaland, Torill Svendsen

1/19 Godkjenning av referat
-

12/08-2019 Godkjent.

39/18 Rasespesialen 2019
Styret ble oppdatert på hva som skjer i forhold til rasespesialen. Den vil bli avholdt på Letohallen
17/11-2019. Alle fra styret kommer.

44/19 Avlsrådets struktur
Styret mener at avlsrådet må flytte fokus. Det er viktig å få utarbeidet retningslinjer for avl. Det
foreligger masse informasjon som ble samlet når RAS ble utarbeidet. Dette må være en ide å
innhente disse opplysninger som allerede er dokumentert. Avlsrådet har satt inn leder i rådet. Dette
skal skje i samråd med styret, det har ikke blitt gjort. Styret tok en avstemming på dette. Klubben
trenger en i den posisjonen med bredest erfaring, og som kan kommunisere med alle klubbens
medlemmer.
Styret oppfordrer også avlsrådet til å utarbeide Retningslinjer for avl.
-

Vedtak: Styret vedtok å sette inn Hege Mari Finnanger som leder
i avlsrådet.

45/19 Brudd på Taushetsplikt
Vi har hatt gjentagende brudd i større eller mindre grad. Arne Haaland vil undersøke om det er mulig
å forandre erklæringen, så det blir tryggere for fremtiden.

37/19 Avtale med regnskapsfører
Nestleder har utarbeidet flere løsninger, og venter på svar fra regnskapsfører. Styret blir løpende
informert. Leder tar kontakt med forhenværende kasserer for å få innhentet klubbens regnskap.

46/19 Privat anliggende

Styret har mottatt en mail som er privat anliggende. Det er helt klart at styret ikke kan involvere seg i
dette.

•
•

Norsk Shih Tzu Klubb har nå egen grasrotandel. Dette bør komme frem i
nytt fra styret.
Kalenderen blir ferdig til Dogs4All, så det skal lages en annonse for dette i
bladet.

Neste styremøte 05/11- 2019

Ann Kristin Hals
Sekretær NSTK

Brumunddal 20/10-2019

