
Norsk Shih Tzu Klubb  

Retningslinjer - Utstillingskomiteen 
 
 
 
Utvalg, og komiteer: 
 

 Styret er ”arbeidsgiver” for utvalg og komiteer. 

 Styret gir de forskjellige utvalg og komiteer mandat og instruks i arbeidet. 

 Komiteer og utvalg skal rapportere alle planer og aktiviteter til styret. 

 Styret skal være kjent med hva som skjer innen de forskjellige komiteer og utvalg. 
 
 

Utstillingskomiteen: 
 

1. Utstillingskomiteen m/leder nedsettes av Styret. Leder bør være en fra styret. I tillegg skal 
klubbens kasserer være obligatorisk medlem av komiteen. Forøvrig er det en fordel at 
komiteens medlemmer fortrinnsvis ikke er fra styret.  

2. Utstillingskomiteen, ringsekretærer og skrivere bør velges så nær utstillingene som mulig, for 
å holde reise- og overnattingskostnader lave. 

3. Utstillingskomiteen bør bestå av 5 personer. Dvs. at 3 personer skal ikke ha verv i styret. 
4. Komiteen utnevnes for 2 år om gangen. Viktig at ikke alle medlemmene blir utskiftet samme 

år. Komiteen kan gjenvelges. 
5. Utstillingskomiteen har hovedansvar for organisering og arrangering av utstillinger.  
6. Utstillingskomiteen skal komme med forslag om utstillinger; dato, sted, samarbeidspartner 

m.m. til Styret. 
7. Komiteen har ansvar for å arrangere Rasespesialen for Shih Tzu årlig. 
8. Ansvarlig for innhenting av tilbud på premier til utstillinger, samt innkjøp av dette etter 

aksept fra styret. 
9. Dommere til utstillinger skal utstillingskomiteen avklare med unntak av Rasespesialen, hvor 

styrets medlemmer skal være delaktig i utvelgelsen, herunder rangeringen av innkomne 
forslag på dommer.  

10. Annonsering av utstillinger tilligger utstillingskomiteen. 
11. Styret kan i samarbeid med utstillingskomiteen utnevne en person utenfor komiteen som får 

særskilt ansvar for en enkelt utstilling. Dette da i tett samarbeid med styret og leder av 
utstillingskomiteen.  

12. Utstillingskomiteen bør ta ansvar for å arrangere valpeshow, matchshow og openshow, evt. 
få andre f.eks. regionkontaktene til å dra slike i gang. 

13. Utstillingskomiteen + styret har ansvar for å stille med folk før, under og etter utstillingen til 
opprydding bl.a.  

14. Utstillingskomiteen er ansvarlig for struktur før, under og etter utstillingen, herunder også å 
utarbeide arbeidsplan for dagene. Hvem gjør hva? 

 
15.06.2017, Styret NSTK 
 


