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8. Innkommende saker 

 
1. Forslag til gratis medlemskap. 

Sendt inn av Signy Elvesveen 06/02-2020 
 
- Valpekjøpere av medlemmer får gratis medlemskap I klubben, det året valpen er født. For å få 

inn flere medlemmer. 
 

2. Forslag til Avlseminar 

        Sendt inn av Signy Elvesveen 19/01-2020 

 
- Ser flere og flere raseklubber holder avlsseminar for sine medlemmer 

Dette kunne også vært et ønske for våre medlemmer og spesielt for nye oppdrettere uten 
erfaring 
Men også et krav for å kunne formidle valper i klubben 
Skal man få bukt med avl fra de med kun nedklippet pelser og ikke utstilte hunder, de som kun 
driver avl, så håper jeg 2 rene rød som premiering og avlsseminar er et steg i rett retning 
Men seminaret er også for øvrige medlemmer som føler for mer kunnskap og oppdatering. 
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3. Oppsett av styret 
Sendt inn av Eva Larsen 31/01-2020 

 
Bør endres til å kun ha leder på særskilt valg og de øvrige som styremedlemmer.  
Etter årsmøtet kan styret konstituere seg å velge nestleder, kasserer og sekretær. På den måten 
bestemmer det valgte styret selv hvem som passer de ulike verv.  
Slik det er nå så velges hver enkel posisjon, ikke nødvendig da kun leder bør være på særskilt valg  

 

4. Regionkontakter 
Sendt inn av Eva Larsen 31/01-2020 

 
Forespørre Regionkontakter i hvert fylke/område  hvor regionkontaktene bør ha minst et 
arrangement årlig, valpeshow (feks for alle miniatyrraser), eller open show, handlerkurs, 
pelskurs  etc for å øke inntekt men også med tanke på samhold/aktivitet med rasen, Pga få shih 
tzu i mange områder, bør andre miniatyrraser inviteres.  

 

5. Kasserer 

Sendt inn av Eva Larsen 31/01-2020 
 
Selv om klubben bruker regnskapsfører bør det være tillitsvalgt kasserer som har oversikt og 
tilgang til økonomi.  

 

  

6. Mistillit til styremedlem 
 

Det har vært gjentatte brudd på taushetserklæringen, brudd på styrets instruks, og favorisering 
av medlemmer. Vedkommende har fått gjentatte tilbakemeldinger på at dette ikke er greit. 
Styremedlemmet har valgt å ikke innrette seg etter dette. Det har vært vanskelig for styret i flere 
tilfeller å bli enig, da man har vedtatt saker. Vedkommende har etter endt møte valgt å forandre 
mening når referat foreligger, noe som igjen har gjort det veldig vanskelig å få publisert referat, 
før neste møte har godkjent dette. 

 
7. Ny Taushetserklæring 

 
Styret har diskutert muligheten av å få utarbeidet en ny taushetserklæring. Pr. i dag så har det 
ingen konsekvens om man bryter denne. Nkk har utarbeidet en ny taushetserklæring. Denne er 
veldig omfattende, og vet ikke om dette er heldig for klubben. Styret vil gjerne at årsmøte skal se på 
denne saken. 

 

8. Valgkomiteens instruks 
- Det bør gjøres en vurdering om man skal gi valgkomiteen instrukser i forhold til sitt arbeid. Det 

har i forkant av dette årsmøte kommet en problemstilling klubben ikke har hatt tidligere, så 
lang valgkomite og styret vet. 

- er det valgkomiteens ansvar å ta kontakt med forslagsstillerne til kandidater, om hvor mange år 
de er foreslått til?? 

- Hva kan man gjøre om man kun får inn forslag på samme kandidatur? 
- Dette har vel så langt vært opp til valgkomiteen og avgjøre, med den beste informasjonen, og 

er satt direkte inn av klubbens høyeste organ, årsmøtet.
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