Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK)

Referat fra styre møte 05/11-2019 20.00- 23.35
Tilstede på Skype Ragnhild Dischington, Monica Myrseth, Jan Erik Klaastad, Ann Kristin Hals, Arne
Haaland, Torill Svendsen

1/19 Godkjenning av referat
-

16/10-2019 Godkjent.

48/19 Økonomisk status
En gjennomgang av klubbens økonomi, som viser seg å være meget bra.

37/19 Regnskapsfører
Styret gikk igjennom arbeidsavtalen vi har fått. Vi får akkurat det vi håpet på.
-

Vedtak: Enstemmig vedtatt å inngå en avtale

46/18 Seminar
Styret mener det er viktig å få gjennomført ett seminar. Forslag om å legge dette i samband med
årsmøte. Monica T. Myrseth går i gang med å utarbeide en plan. Ann Kristin Hals innhenter tilbud i
forhold til hvor vi kan ha dette.
-

Vedtak:
o Seminar og årsmøte legges til Østlandet
o Dette vil bli avholdt 21-22/03-2020
o Årsmøte lørdag 21 mars
o Informere valgkomiteen

45/19 Brudd på taushetsplikten
Enda ett nytt brudd på taushetsplikten. Styret ble enig om å lage ett nytt utkast til taushetsplikten.
-

Vedtak:
o Arne Haaland lager ett nytt utkast
o Styret legger dette frem som forslag på årsmøte 2020

42/19 Meldinger til styremedlem
Det er ikke sendt ut mail i forhold til dette. Det er allikevel greit om dette blir gjort. Monica T.
Myrseth og Ragnhild Dischington ser på dette.

46/19 Valpeformidler`s uttalelser
Det viser seg at valpeformidler tar seg noen friheter i forhold til hva en valpeformidler skal uttale seg
om. Noe noen av de andre styremedlemmene ikke kan stå til ansvar for. Valpeformidler har lest seg
opp om dette, og mener uttalelsen er berettiget. Det oppfordres til at valpeformidler skal holde seg
nøytral i sitt arbeid.

-

-

Informasjon om helseundersøkelsen. 3-4 personer skal ta
undersøkelsen, for å kartlegge hva og hvordan denne
undersøkelsen skal utformes.
Ann Kristin Hals svarer ett medlem på en mail med forskjellige
spørsmål.
Jan E. Klaastad svarer medlem som har bedt om tilbakemelding
på en henvendelse.

Neste styremøte 26/11- 2019

Ann Kristin Hals
Sekretær NSTK

Brumunddal 10/11-2019

