Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK)
Referat styremøte torsdag 02.12.2021 kl. 19.00 – Messenger/tale
Tilstede: Hildur Johnsen, Knut Arild Flatner, Jan Klaastad, Linn Beate Elvesveen, Anne Lise
Edvardsen og Eva K Larsen
Fravære: Anniken Venner
Sak 01/21 Godkjent ref. fra 11.11.2021.
Sak 02/21 Økonomisk status pt. - Jan informerer. NSTK bytter bank ved årskiftet gr. rimeligere gebyrer
Sak 06/21 Shih Tzu Nytt i web-versjon.
Det ble bestemt tidligere i år å lage spørreskjema vedr bladet i webformat. Eva forsøker å lage
spørreskjema til dette formål.
Sak 33/21 Evaluere siste rasespesial. Utsatt ettersom leder i UK ikke var tilstedet og
kunne informere. Det innkalles til eget møte ang rasespesialen denne mnd.
Det ble videre besluttet å lage 10-15 eks kataloger for salg i sekretariatet videre.
Knut Arild svarer innsendt mail ang utstillingen
Mailer som omhandler søknader om rasen får delta på utstillinger svares av leder i UK.
Sak 40/21 Aktivietsforbud (u.o) NKK. Saken er ferdigbehandlet.
Sak 42/21 Info fra AHR:
Det jobbes videre med å få inn kandidater til RAS. Hildur tar kontakt med de foreslåtte kandidater.
AHR etterlyser info ang spørreskjema ang navlebrokk. Dette er sendt AHR i oktober og AHR sjekker
dette opp.
Ang krav til å annonsere valper via klubbens fora.
AHR har sett på saken. Så lenge NSTK ikke har et krav om premiering for bruk av hunder i avl,
finner AHR det vanskelig å innføre et strengere krav til annonsering av valper.
NSTK er underlagt NKK sin etiske retningslinjer for avl og oppdrett, og AHR mener NSTK bør
følge dette fram til klubben evt innfører premierings krav for bruk av hunder i avl.

Evn:
Fra årskiftet går alle raser uten unntak inn under fullcertordningen og dette kan ikke revideres før tidligst
etter 5 år.
Digitale møter regnes som personlig fram møtt og vil derfor være et godt alternativ i forhold til feks
årsmøte.
Møtet slutt kl 21.00
Neste styremøte 13.01.2022
Eva K Larsen
Sekretær

