
  Norsk Shih Tzu Klubb 

8. Innkommende saker 
 

1. Forslag til endring av NSTK’s lov §3-1 Høyeste myndighet. 
Foreslår nytt avsnitt som da blir nest siste avsnitt i paragrafen. 

• Ved personvalg skal stemmeseddelen utformes slik at det skal stemmes enten Ja eller Blank. Det 
skal ikke være mulighet å stemme nei. 

Begrunnelse: 

I Representantskapsmøte 2018 hadde 17 hundeklubber, Autoriserte Hundedommeres Forening og 

Autorisert Ringpersonells Forening følgende forslag som ble vedtatt med overveldende flertall: 

• RS vier til intensjonen som ble vedtatt i 2017 om et av de viktigste funksjonene til årsmøtet/en 
generalforsamling er å få valgt et styre til å lede frem til neste årsmøte/GF. 

• Det er ikke normalpraksis å ha alternativ «Nei», «mot» el. på stemmesedlene ved personvalg. 
Klubbene skal stå fritt til selv å velge utforming på stemmeseddel de ønsker å benytte ved sine 
valg. 

• Klubbene står fritt ift om de ønsker å ta dette inn som en del av lovmalen eller ikke. 

• NKK må trekke artikkelen om stemmesedler som ble publisert i mars (2018). 
 

I saksdokumentene til RS-møtet står det en grundig begrunnelse. En viktig grunn er at man ikke ønsket 

at klubbene skulle stå uten et styre til å drifte klubben etter årsmøtene.  

Når det gjelder klubben vår, så medførte flertall av neistemmer på årsmøtet at klubben bare hadde et 

halvt styre fram til ekstraordinært årsmøte. Dette skapte problemer med overgang fra gammelt til nytt 

styre. 

Dette er grunnene til at jeg foreslår endring i dagens avstemningsmåte ved personvalg. 

Sendt inn av Michael Rosendahl, Bergen 20. januar 2019 

 

2. Forslag til endring av NSTK’s lover §5-1 Valgkomite 
Foreslår en ny setning som da blir siste setning i paragrafen. 

• Valgkomiteen kan selv foreslå flere kandidater enn det antall verv som skal besettes. 
Begrunnelse: 

Hvis mitt forslag om endring av §3-1 blir vedtatt, er det nok med en ja-stemme hvis det bare er en 

kandidat til et verv. Da er det viktig at valgkomiteen sørger for nok kandidater, slik at årsmøtet får et 

reelt valg. Valgkomiteens kandidater gis vanligvis en viss vekt i forhold til andres foreslåtte kandidater. 

Derfor bør det være mulig for valgkomiteen å foreslå flere kandidater til verv, spesielt hvis det skulle 

være forskjellige fløyer i klubben. 

Sendt inn av Michael Rosendahl, Bergen 20. januar 2019 
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3. Rasespesialen 
 

a. Sak 1. Ønsker også å fremme sak vdr plassering av rasespesialen. Det er mange 
raseklubber som avholder sine rasespesialer i forb med NKK Trondheim. Da vil 
rasespesialen bli avholdt midt i landet, og på den måten vil det være ganske så 
rettferdig for alle.  
 Sendt inn av Knut Arild Flatner, 16. Januar.  
 

b. Sak 2. Kan dere ta opp som sak på ÅRSMØTE angående og legge rasespesialen til 
Trondheim i forbindelse med NKK og Tibetutstillinger. For det første er det i ferien til 
mange, og da får man 3 utstillinger på samme helg, billigere for klubben, ligger litt 
midt for nord og sør, slipper og leie og man har muligheter til å samkjøre dommere. 
Sendt inn av Øyfrid Sollien, 21. Januar. 

 
 

c. Sak 3. Hvor vil vi ha Rasespesialen? Skal den rundere? Skal vi fastsette 
den  Østlandet?  Trøndelag? Ha den en bestemt mnd? Hva er mest lønnsomt for 
klubben?  
Sendt inn av Anita Rædergård, 21. Januar. 
 

d. Sak 4. Styret foreslår at rasespesialen rullerer annen hvert år rundt i landet (Nord-
Norge, Vestlandet og Trondheim), og annet hvert år fast på Østlandet. 
Sendt inn av styret 
 

4. Netthets 
Bruk av sosiale medier negativt (Facebook). Angrep på de som sitter i styret som vi har valgt inn de 

som har påtatt seg ett verv i klubben og enkelt personer som er medlem i klubben. Hva kan vi gjøre? 

Kan styret gjøre noe? 

Sendt inn av Anita Rædergård, 21. Januar. 

 

5. Representant til representantskapsmøte 
Representant til RS møter  
Begrunnelse  
Klubben bør sette seg inn i de sakene som berører raseklubbene i samarbeid med dem.  Vi bør ha en 
representert på dissene møte som avgir vår stemme.  
§4-3 Styrets oppgaver er å  
-oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for 
særkomiteer.  
Forslag til vedtak:  
Ber årsmøte ta stilling til at NSTK skal ha en representant for klubben og et varamedlem. 

Sendt inn av Maria Engen, 21. januar. 

 

6. Forslag til valgkomiteen ved presentasjon 
Foreslår at valgkomiteen presenterer sine kandidater til ulike verv 4 uker før frist for å sende inn saker 

til årsmøtet. På denne måten får medlemmer oversikt over kandidater som står på valg, og kan på den 

måten gjøre gode overveielser mht å foreslå egne kandidater om de har forslag som valgkomiteen ikke 
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har presentert. Slik det er nå, er det helt umulig for medlemmer å vite hvilke kandidater valgkomiteen 

har presentert før man må levere inn egne kandidater. Sendt inn av Knut Arild Flatner, 16. januar. 

 

7. Tilbakebetaling til medlemmer  
Viser til sak 24/18  
Innledning:  
Klubbens moral har i alle år vært imøtekommende i forhold til påmelding til klubbens egne 
utstillinger og spesielt i forhold til sine egne medlemmer. Påmelding/ betalingsfrister har blitt tatt 
hensyn til i mange tilfeller. Det gjelder også tilbakebetalinger når påmelder har tatt kontakt. Klubben 
har da betalt tilbake påmeldingsavgiften minus gebyr og avgifter til NKK.  
Saken:  
Medlem melder på sin hund på utstilling. Hundens oppdretter blir så offentliggjort som ringsekretær 
på PM. Medlem ønsker påmeldingen tilbakebetalt av denne grunn. Og sender dette per mail før 
utstillingen begynner.  
Medlem får avslag per mail med begrunnelsen at det ikke var dommerendring.  
I en henvendelse til NKK’s Utstillingsavdelingen fikk medlem medhold med henvisning til 
utstillingsloven §7. Loven beskriver ikke situasjonen konkret men anbefaler tilbakebetaling med 
tanke på moral og etikk.  
Til opplysning utbetalt 2018:  
Ikke medlem: Tilbakebetalt påmelding ved dommer endring.  
Ikke medlem: Tilbakebetalt påmelding når hund er meldt på to forskjellige utstillinger.  
Ikke medlem: Tilbakebetalt påmeldingen når hund er meldt på feil utstilling.  
Medlem: Får ikke tilbakebetalt når hundens oppdretter jobber i ringen som ringsekretær.  
Saken er avslått med begrunnelse: Ingen dommerendring.  
Anke avslått i referat av styremøte 6/12-18. Medlem har ikke mottatt skriftlig begrunnelse etter 
tilleggsinformasjon.  
Årsmøte bes å ta stilling til om medlem skal behandles ulikt enn ikke medlemmer. 

Sendt inn av Maria Engen, 21 januar. 

 

8. Økning av medlemsavgift 
Styret foreslår økningen av medlemsavgiften med 50 kr for hovedmedlemmer for å sikre klubbens 

inntekter. 

Sendt inn fra styret. 

 

9. Kennelregisteret i Shih Tzu Nytt 
Styret foreslår at kennelregisteret i Shih Tzu Nytt kun blir stående med kennelnavn uten bilde, for å 

spare kostnader inntil fire sider ekstra i bladet. Bildet vil stå på hjemmesiden sammen med 

kennelnavn som tidligere. 

Sendt inn fra styret. 


