
 

               Norsk Shih Tzu klubb (NSTK)  

 

Referat fra styremøte 23.10.2022 kl. 19.00 – Messenger/talep 
Tilstede: Ritha Vangen, Knut A Flatner, Jan Klaastad, Linn Beate Elvesveen, Anna Regine Sve, Marit Jacobsen og Eva K 
Larsen 
Sak 01/22  Godkjent referat 26.09.2022,  
 
Sak 02/02 Jan informerer om økonomien som er stabil og grei.  
 
Sak 06/22 Dommerkonferansen fortsatt under planlegging. Aventer svar fra NKK. Slik situasjonen er per dd  

vil det ikke være mulig å avholde dommerkonferanse før i 2024.   
 
Sak 14/22 AHR består nå av leder Eva K Larsen, Sekretær Anna Regine Sve, medlem Marit Jacobsen og 

vara Laila Mailund 
 AHR jobber videre med avlsetiske retningslinjer for rasen. Svarfrist på  

  navlebrokkundersøkelsen og høring om tidligere innsendt avlsetiske retningslinjer er satt til  
  15 november. Minner om at medlemmer som sender inn svar er med på trekningen om  
  gavepremie som i dette tilfelle vil være en gratis påmeldingsavgift til klubbens arrangement 
  Her kan også de kortklipte benytte gavekortet til påmelding i kortklipt gruppen. 
  AHR egen mappe for referat på klubbens webside 
Eventuelt: 

a)  Kalender 2023-  
Det er kommet svært få bilder til kalender 2023. Minner om at alle som ønsker kalender sender 
inn bilder.  
 

 b)  NSTK/NBK oppdatering:  
  Det jobbes videre med dommere til arrangementet 17 og 18 juni sammen med Norsk Bulldogklubb 
   

  c) Retningslinjer for regionskontakter og retningslinjer for uk:  
  Virker ok. Styret jobber sammen med Lene Granholt og Lene delegerer til oss i styret der hun  
  behøver hjelp (plass, dommere/ringpersonell, premier, rosetter, overnatting etc) 
 

e) Rasespesial Orkanger 2023:  
Kun et innsendt forslag på dommer til rasespesialen 2023 foreløpig. Jobber med å finne egnet sted.  
 

g)  Medlemsmøter: 
  Det vil bli medlemsmøte i januar hvor avlsetiske retningslinjer vil være sentral tema.  
 
h)  Shih Tzu kompendiet legges ut på websiden? 

Enig om at kompendiet kan ligge tilgjengelig for alle 
 
. Jan sender denne til Kari for  

publisering på websiden.  
 

  i)  Rasespesiel Vestlandet 2023 uten stor-cert: 
  Det vil være aktuelt å arrangere ust med nasjonalt cert på vestlandet om man har mulighet for  
  samarbeid med annen klubb. NKK Stavanger er nevnt og UK sjekker ut muligheten å arrangere  
  samme helg, behøver da hjelp fra lokale personer for å finne egnet sted å være 

 



 
 

 
Møtet slutt kl 20.15 
 
Neste møte 28.11.2022 
 
 
Eva K Larsen 
Sekretær  
 
 

 
 
 

 
 


