
 

               Norsk Shih Tzu klubb (NSTK)  

 

Referat fra styremøte 28.11.2022 kl. 19.00 – Messenger/talep 
Tilstede: Ritha Vangen,  Jan E Klaastad, Knut A Flatner, Marit Jacobsen, Anna Regine Svee og Eva K Larsen 
                Forfall: Linn Beate Elvesveen 

 
Sak 01/22 Godkjendt referat av  23.10.2022 
 
Sak 02/22 Jan informerte om økonomien som er grei. Ennå mange usolgte kalendere 2023. 
      Momskompensasjon per dd ikke ennå kommet.  
  
Sak 06/22 Dommerkonferanse som fortsatt er under planlegging må søkes NKK innen 1 juni 2023.  
                   Øvrig planlegging fortsetter over nyttår. Sted, budsjett osv.  
   
Sak 14/22 Avlsetiske retningslinjer/navlebrokk, ingen flere svar mottatt. Det vil trekkes en vinner blant de innsendte 
                   svarene. Vinner kunngjøres på nettsiden til klubben.  
 
Sak 19/22 Styret har besluttet å fremme forslag på æresmedlem av NSTK. Dette vil bli tatt opp til årsmøtet 
 
Eventuelt: 
a) NSTK sammen med NBK 17+18.6.2023 Nybygda/Brårud, går som planlagt.  
  
b) Rasespesial Orkanger 2023: Utstillingen vil være utendørs ved Trondheim hundehall på Klepp. Det vil også være 
mulig for de kortklipte å delta i egen gruppe.  
     
c) Rasespesial Stavanger 2023, deler vi hall med NBK. Også her vil de kortklipte ha mulighet til å delta i egen gruppe.  
 
d) Etter endel drøfting ble det vedtatt med 4 mot 1 stemme at utenlandske titler som ikke kan registreres i 
NKK/Dogweb kan benyttes av våre medlemmer på klubbens webside/blad såfremt hundens eier kan dokumentere 
titlene. Henvendelser med dokumentasjon av titlene skal sendes til Knut Arild Flatner som er klubbens ansvarlige for 
at tilstrekkelig dokumentasjon tilkommer og for oppfølging av dette før det legges ut på klubbens webside/blad. 
Knut Arild legger ut informasjon om saken på klubbens webside. 
 
f) Medlemsmøte januar 2023 vil omhandle de avlsetiske retningslinjene og vi håper derfor så mange som mulig kan 
delta på dette møtet. Eva sender info til websiden.  
 
g) Eva sender forespørsel til Anita Rædergård om hun (eller en fra forrige AHR) vil skrive årsrapport fra AHR for første 
halvdel av 2022.  
UK skriver sin årsrapport sammen med forrige UK.  
 
h) Styret har sendt over katalog til UK som vil se på rosetter fra norske nettbutikken La Faya og sjekke opp pris  
i forhold til den svenske leverandøren vi har brukt.  
 
i) Dommerendring NKK: Styret ser det som uheldig at samme dommer brukes på flere NKK utstillinger i løpet av året.  
 
Møte slutt: Kl. 21.15 
Neste styremøte: 2 januar 2023  kl 19.00 
 

 



Eva K Larsen 
Sekretær 
 


