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Saker til behandling onsdag 16.12.2020 kl. 19.30 – Messenger/tale 
 

Tilstede: Hildur Johnsen, Knut A Flatner, Jan Klaastad, Camilla Lagestad og Eva Larsen 
Meldt fravær: Anniken Venner og Linn Beate Elvesveen. 
 
Sak 1/20  Referat fra 05.11.2020 godkjent. 
Oppfølgingsaker: 
Sak 58/20  Loddsalget som er planlagt må utsettes til 2021. 

Ansvarsgruppe vil bli opprettet nærmere. 
 

Sak 60/20  NKKs RS møte 2020 utsatt til 2021. Det vil bli gitt beskjed om ny dato for det utsatte RS møte 
 
Sak 71/20  Jan informerer om økonomien som er bra, men noen fakturaer tilkommer før årsskiftet.  

Nestleder blir medlemsansvarlig og svarer alle som spørsmål ang. medlemskap. 
 

Sak 82/20  Vervekampanje - Årlig 
Nestleder har ansvar for å følge opp og registrere verving. 
Alle medlemmer kan være med i en slik kampanje. 
Den som verver må: 
• Melde inn til nstk.styret@gmail.com personen som er vervet. 

• Medlemskapet må være betalt før vervingen blir godtatt/registrert i NSTK (dette må sjekkes) 

Ved årets slutt telles opp antall, hvor mange den enkelte har vervet. 
Det gis en påskjønnelse til den som har vervet flest. 

Nye saker: 
Sak 95/20  Forberedelser til obligatoriske saker til årsmøte 2021. Jan jobber med regnskap for 

2020. Årsrapporten 2020 må deles i 2, først halvår og andre halvår. - Ansvarlig for å skrive 
årsrapport første halvår er styret som satt første halvdel av 2020. Nåværende styre tar rapporten 
f.o.m. interimstyret og ut året. 

 
Sak 96/20  Seminar i 2021 

Planlegger seminar den 16. og 17. oktober med tema Helse. 
Det vil bli satt ned en komite som skal jobbe med dette 
 

Sak 97/20  Regionkontakt i Nord – Vakant. 
 
Sak 98/20  Nytt fra AHR - Helseundersøkelsen – Helseundersøkelsen er klar og styret vil be om redegjørelse fra 

Avl og Helserådet om “veien videre”. Avl og Helserådet ønsker å komme med kriterier for å annonsere 
på klubbens webside når det gjelder kennelregister og Hanner til avl. 

 
Sak 99/20  Gruppen Kortklipte shih tzu. Klage fra medlemmer etter innlegg i Shih Tzu Nytt. Styret sender svar til 

de som klagde. 
 
Sak 100/20  Forslag fra medlem om revidering av klubbcert: Tildeling av juniorcert og veterancert. 

Enstemmig godkjent at vi fra 2021 innfører junior og veteran klubb championat. 2 x CERT som 
junior på rasens utstillinger = junior klubb champion og 3 x veterancert på rasens utstilling = veteran 
klubb champion. Øvrige regler som ved Klubb Champion. 
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Sak 101/20  Retningslinjer for Utstillingskomiteen – Utsatt 
 
Sak 102/20  Søknad om dommerutdannelse på ST. - Pga inhabilitet er ikke Knut Arild Flatner tilstede her. 

Enstemmig vedtatt at styret stiller seg bak søknaden. Eva sender et skriftlig svar på søknaden. 
 
Informasjon: 
Jan informerer om at vipps go er borte så alle må nå skrive inn på tekstfeltet hva beløpet gjelder om de vipser til 
klubbens konto. 
 
Mulig at vi har en person som kan overta som redaksjonsmedarbeider – Shih Tzu Nytt. 
 
Neste styremøte: -13 januar kl 18.30, deretter hver andre onsdag i mnd. 10 februar og 10 mars. 
Mulig å endre klokkeslett og evn dato om nødvendig. 
 
Eva K Larsen 
Sekretær NSTK  


