
 
 

 

NORSK SHIH TZU KLUBB (NSTK) 

Forslag til verv -  valget 2019  

 

Forslag til valget 2019:  
 
Nestleder: Velges for 1 år (gjenværende periode) -  Anne Lise Edvardsen, Tromsø – Foreslått av: 
Ann Kristin Hals, Ragnhild Dischington  og Valgkomitèen. 
 
Styremedlem: Velges for 2 år – Jan Erik Klaastad, Blommenholm   - Foreslått av: Valgkomitèen 
Styremedlem: Velges for 2 år – Gry Tollefsen Kvalsvik, Ålgård  - Foreslått av: Valgkomitèen  
 
Varamedlem i styret: Velges for 1 år – Arne Haaland, Oslo      - Foreslått av: Valgkomitèen       
Varamedlem i styret: Velges for 1 år - Torill Svendsen, Sarpsborg  - Foreslått av: Valgkomitèen  
  
Valgkomiteen: Velges for 2 år – Hildur J. Johnsen, Heggedal     - Foreslått av: Valgkomitèen       
Vara i valgkomiteen: Velges for 1 år – Per Åge Frank, Avaldsnes  - Foreslått av: Valgkomitèen  
       
Alle foreslåtte kandidater er forespurt og takket Ja. 
 
 

Heggedal, 23.01.2018 
   Valgkomiteen NSTK 
 
Hildur J. Johnsen (sign.)  Tor G. Jensen (sign.)  Unn Husebø Lyngbø (sign.) 
fung. leder valgkomitèen   medlem/valgkomitèen  medlem/valgkomitèen  
 
 

 

 
 



Presentasjon til valg i NSTK`s Styre 2019 – Nestleder 
Anne Lise Edvardsen 

Bosted: Kvaløya 

 

Jeg heter Anne Lise Edvardsen og er snart 41 år. Har takket ja til å stå på valg som nestleder i klubben, etter å ha vært fungerende 

styremedlem i styret den siste tiden. Etter et spennende år i styret, og et utrolig godt samarbeid i styret, så er jeg utrolig motivert 

til å jobbe mere for klubben.   

 

Jeg og min mann har kennelen Good Move, og har et lite oppdrett av Shih Tzu. Vi har 3 barn og 6 Shih Tzuer hjemme nå 😃 Vi 

fikk vår første Shih Tzu i 1998, og har holdt på med utstilling siden da.  

I tillegg til hundene, så er håndarbeid min store lidenskap.  

 

Har vært med i Norsk Miniatyrhundklubb avd Nord sitt styre siden avdelingen ble opprettet, også som leder i flere omganger, har 

da også vært i utstillingskomiteen i alle år. Jeg sitter også i komiteen til turnforeningen min datter er aktiv konkurranseturner i.  

 

Med vennlig hilsen, Anne Lise Edvardsen     22. januar 2019 

 

 

Presentasjon til valg i NSTK`s Styre 2019 – Styremedlem 
Jan Erik Klaastad 

Bosted: Blommenholm, Bærum kommune 
 

Jeg heter Jan Erik Klaastad, 1946 modell, enkemann siden 2011. Bor på 

Blommenholm i Bærum, med hytte i Stokke (Sandefjord). Av utdannelse er jeg 

kjemiker fra UiO. Var en rekke år kjemiker/kvalitetssjef i Jordan (tannbørster) før jeg 

høsten 2000 begynte på Veterinærinstituttet som kvalitetssjef. Hovedoppgaven var 

å sørge for at Instituttet var akkreditert for nødvendige analysemetoder som 

påvisning av Salmonella, kugalskap (TSE), e. coli, rabies, osv. Siden jeg også er 

«datanerd» var jeg noen år webmaster med ansvar for hjemmesiden, samt leder for 

innkjøpskomiteen. 

Våren 2014 gikk jeg av og har siden kunnet konsentrere meg om hund, hytte, foto 

og data - i den rekkefølgen. Jeg har fremdeles god kontakt med Veterinærinstituttet 

og fungerer som konsulent ved behov. 

I 1992 anskaffet vi vår første Shih Tzu, Abbeyglens Once Upon a Time og ble en 

stund skikkelig bitt av utstillingsbasillen. Da hun døde i 2005 gikk det faktisk to år før 

vi innså at det var umulig å klare seg uten en Shih Tzu i huset. Typisk nok: Når nøden er størst er valpene lengst unna. Vi måtte 

derfor til Åsa syd for Gøteborg for å finne Ziams This Time Around (Kassie). 

På det ekstraordinære årsmøtet 2018 ble jeg valgt inn som varamedlem til styret. Det har vært en bratt men meget interessant 

læringskurve. Det tar sin tid å finne fotfeste i en organisasjon som NSTK, særlig siden jeg tidligere var et typisk passivt medlem.  

Jeg stiller til valg som styremedlem fordi jeg ønsker å fortsette å gjøre en innsats for klubben og rasen. At jeg hverken er aktiv 

utstiller eller har oppdrett anser jeg er en styrke da jeg i de fleste saker vil være habil og kan fatte beslutninger på fritt, objektivt 

grunnlag. 

Dersom jeg blir valgt vil jeg gjerne fortsette som valpeformidler og som medlem av Avlsrådet. Jeg ser det som viktig å hjelpe de 

som ønsker å anskaffe renraset, NKK registrert Shih Tzu av best mulig avstamming; og jeg vil gjerne være med på å gjennomføre 

vedtatt helseundersøkelse som Avlsrådet skal gjennomføre, slik at vi alle kan få visshet om helsetilstanden til rasen vår. 

NSTK er til for alle, ikke bare de proffe. Det er styrets oppgave å arbeide for at alle som har en Shih Tzu ser det som naturlig og 

ønskelig å være medlem. 

Vennlig hilsen, Jan E. Klaastad      08. januar 2019 

 

 



Presentasjon til valg i NSTK`s Styre 2019 – Styremedlem 
Gry Tollefsen Kvalsvik 

Bosted: Ålgård, Rogaland 

 

Er født i 1969. Er opprinnelig fra Hammerfest, hvor jeg har trådt mine barneår. Har i dag 5 Shih Tzu, de yngste 5 år og de eldste  er 
8 år. Hadde også Lasha Apso på 1989/90-tallet. Jeg er hjemmeværende og jeg stortrives sammen med mine Shih Tzuer. 
  
Da jeg ble kontaktet av en i valgkomiteen trodde jeg det var spørsmål om å være Regionskontakt og det er noe jeg kunne ha 
tenkt meg, men siden det mangler folk inn i styret, så har jeg valgt å si ja til å stille til valg denne gangen. 
Og JA om ingen andre akkurat nå vil ha eller har mulighet til og representere "hjemmesitterne" så er det kanskje meg som kan 
det? 

 

Jeg har stor interesse for Shih Tzu og har god tid til å engasjere meg for rasen og klubben. Jeg har vært i utstillingsringen, men 
driver ikke med det nå. Min store interesse for Shih Tzu er sunne og friske hunder med god helse og godt gemytt. Opptatt av å 
bevare vår rase etter standarden også inn i fremtiden. 
  
Jeg er som sagt hjemmeværende med mine hunder, jeg har valgt rasen BÅDE for utseendet og oppførselen. Jeg er helt betatt av 
rasen enten det er i full pels eller i nedklippet versjon. 
Jeg vil så langt jeg kan være med og bidra/jobbe for at samarbeidet mellom hjemmesittere og utstillere fungerer optimalt.  

 

Håper jeg kan være en kandidat til styret, jeg har i alle fall tid å være med nå.  
  
Med vennlig hilsen, Gry Tollefsen Kvalsvik     21. januar 2019 

 

Presentasjon til valg i NSTK`s Styre 2019 - Varamedlem 
Arne Haaland 

Bosted: Oslo. 
 

Jeg er 51 år, samboer, fra Bryne men har bodd i Oslo i 27 år. Jobber som driftsansvarlig i Norsk Rikstoto. Jeg sitter som vara i 

styret til Norsk Rikstoto og har sittet 18 år i styret til Borettslaget jeg bor i, 17 av dem som nestleder. Styrevervet i borettslaget 

trakk jeg meg fra for snart to år siden for ikke å bli syvende far i huset. 

Fra vår til senhøsten er vi nesten alle helger på hytta i Sverige, hvor vi og våre to Shih Tzuer stortrives. Vi har mor og sønn, på 10 

og 8 år. Begge har blitt stilt ut i en del år inntil de gikk lei. Når de gikk lei ble de klipt ned. Jeg mener at en hunds trivsel i stor grad 

er avhengig av at hundeeier har evne til å lese sin hund, så som humør, smerte, ubehag eller at den fryser. 
 

Med vennlig hilsen, Arne Haaland      17. januar 2019 

 

Presentasjon til valg i NSTK`s Styre 2019 - Varamedlem  
Torill Svendsen 

Bosted: Sarpsborg 

 

Jeg er 62 år og bor i Sarpsborg.  Jeg er sosionom, og ansatt i Fredrikstad kommune. 
 

Her i Sarpsborg har jeg og min datter kennelen Sun-shih.  Kennelnavnet fikk vi for ca 1 år siden.  Jeg vokste opp med hund, og har 

hatt hund store deler av livet. Min første renraset hund var en West Highland White terrier på tidlig 80-tallet   Min neste hund ble 

kjøpt på slutten av 80-tallet.  En tibetansk terrier tispe.  Snill og god som dagen var lang.  Hun fikk dessverre katarakt, måtte 

fjerne ett øye og hun ble blind på det siste øyet.  Kjøpte en tispe til av samme rase, og hadde ett valpekull på henne.  Beholdt en 

tispe fra dette kullet.  Nå skjedde det mye i livet mitt og tiden strakk ikke til for hundene og jeg solgte de til 2 ulike oppdrettere.  

Dette var i siste halvdel av 90-tallet.  Når livet mitt roet seg ned ble lengselen etter hund igjen stor og jeg fikk en pomeranian 

tispe på forvertavtale.  Den hunden fikk mange sykdommer, patella, hjertefeil og epilepsi.  Vi fikk første shih tzu  som familie-

medlem i 2014, og rasen er utrolig herlig.  I dag bor det 4 shih tzu her, og de er en deilig gjeng.  3 er fullpelset og den 4. sparer til 

full pels.  Synes det er morsomt med pelsstell og utstilling. Som dere kan se har jeg opplevd andre raser med hunder som har 

vært syke, og jeg tenker det er viktig at rasen vår forblir friske og sunne.  Ingenting er mer trist enn når hundene ikke har det bra.  
 

Jeg har blitt spurt om å stille til valg som vara i raseklubben vår, og det har jeg sagt ja til fordi jeg håper å kunne bidra positivt.  
 

Med vennlig hilsen, Torill Svendsen      20. januar 2019 



 

Presentasjon til valg i NSTK`s Valgkomitè 2019 - som representant i Valgkomitèen  
Hildur J. Johnsen 

Bosted: Heggedal, Akser kommune 

   
Min erfaring: 

Har i løpet av mitt yrkesaktive liv hatt tillitsverv innen fagforeninger. I tillegg vært aktiv innen forskjellige frivillige organisasjoner 

på 1980- og 90-tallet, både som sekretær og leder.   

 

Jeg har hatt shih tzu, kun hanner, siden 1996 og har deltatt aktivt på utstillinger rundt om i hele landet.  

 

Jeg har gjennomgått organisasjonskurs i regi av NKK. Dette i f.m. oppstart av Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK). (Det gjøres 

oppmerksom på at dette gjorde jeg av personlig interesse og til selvkost). 

 

Det er velkjent at jeg var en pådriver til oppstart av (NSTK) i 2009, og da interimstyret skulle velges ble jeg valgt inn som leder. Ble 

deretter valgt som leder i NSTK på årsmøter 2010, 2012 og 2014 og har innehatt ledervervet fram til årsmøte 2016, hvor jeg ikke 

stilte til valg. Ble da valgt inn som varamedlem til styret som jeg har besittet frem til årsmøte 2018.  

I 2018 ble jeg valgt inn som vara i Valgkomitèen. Har nå fungert som leder i nevnte komitè etter at årets leder i Valgkomitèen 

trekte seg av private grunner. Jeg synes Valgkomitèen har en viktig funksjon. 

 

Som representant i Valgkomitèen vil jeg prøve å bidra til at vi finner medlemmer som kan påta seg verv i klubben og som trolig 

kan jobbe godt sammen som et team. 

 

Jeg stiller meg til disposisjon for NSTK’s medlemmer til valget 2019 som representant i Valgkomiteen.  

 

Med vennlig hilsen, Hildur J. Johnsen     20. januar 2019. 

 

 

Presentasjon til valg i NSTK`s Valgkomitè 2019 -  som vararepresentant i Valgkomitèen  

Per Åge Frank  

Født i 1958. 
Bosted: Karmøy kommune 
 
Første shih tzu kom til familien i 1983. Har siden da drevet som oppdretter av Tigerbay’s kennel sammen med min kone Mai Brit. 
Har deltatt i utstillingsmiljøet like lenge. Har pr. dags dato flest Championer siden shih tzu kom til Norge, for utenom avdøde 
Børre Hasle. 
Har vært leder + diverse andre verv, samt leder i utstillingskomiteen i Haugesund og Omegn Hundeklubb i mange år. Er også 
æresmedlem siden 2000 i samme nevnte hundeklubb.  
Driver fortsatt med utstillingstrening og miljøtrening siden 1985. 
Var med på oppstarten av NSTK fra 2009 (interimstyret) og i 2010 (styret i NSTK) som nestleder og utstillingsleder. Kunne i 2011 
ikke stille til valg av helsemessig grunner. 
 
Har sittet i styret siden 2017 som styremedlem. Valgte i år (2019) å ikke ta gjenvalg.  
 
Jeg er vel en av de lengst drivende oppdrettere i Norge med denne rasen. 
 
Er nå klar til å ta verv som vara i Valgkomiteen i Norsk Shih Tzu Klubb, da jeg tenker at jeg kan gjøre en jobb og håper 
medlemmene ønsker å ha meg med der. 
 
Med vennlig hilsen, Per Åge Frank      20. januar 2019 



STEMMESEDDEL VALG AV TILLITSVERV I NSTK 

ÅRSMØTE DEN 02.03.2019 

Styret skal bestå av 5 medlemmer inkludert leder. Varamedlemmer til styret skal bestå av 2 medlemmer. 
Alle kandidater er forespurt og sagt seg villig til å stille til valg. Det skal velges en nestleder, to 
styremedlem, to varamedlem til styret, en leder og en vara til valgkomiteen. 

 
Du stemmer Ja på den kandidaten du støtter og Nei på den kandidaten du ikke støtter. Du kan også 
velge å stemme blankt, men vær klar over at blanke stemmer ikke er med i stemmeresultatet. Alle 

kandidatene må ha et kryss fra deg! Stemmesedler som er feil utfylt vil bli forkastet. 
Ved forhåndsstemming legges stemmeseddelen i en anonymisert konvolutt, som igjen legges i en ny 
konvolutt med tydelig avsender/adresse og evt. medlemsnummer.  
 

Forhåndsstemmer sendes til:  

Norsk Shih Tzu Klubb v/Anniken Venner, Åsvegen 61, 2034 Holter 
Poststemplet senest: Onsdag 26.02.2019 (dette pga treg postgang) 

 

Verv Navn Info/foreslått av JA NEI Blank 

Valg til styret: (Ett kryss per kandidat. Skravert felt skal ikke krysses i)    

Nestleder (1 år – 

gjenværende 

periode) 

Anne Lise Edvardsen Valgkomiteens innstilling 

Ragnhild Dischington og Ann 

Kristin Hals 

   

Styremedlem (2 år) Jan Erik Klaastad Valgkomiteens innstilling    

Styremedlem (2 år) Gry Tollefsen Kvalsvik Valgkomiteens innstilling    

Varamedlem (1 år) Arne Haaland Valgkomiteens innstilling    

Varamedlem (1 år) Torill Svendsen Valgkomiteens innstilling    

Valg til valgkomité: (Kun en kandidat, skravert felt skal ikke krysses i)    

Leder (2 år) Hildur J. Johnsen Valgkomiteens innstilling    

Varamedlem (1 år) Per Åge Frank Valgkomiteens innstilling    

 
 
Informasjon: 
Etter NKKs nye lovmal § 3-1 andre ledd heter det at  
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Dette 
gjelder også ved personvalg, og betyr at den kandidaten som skal velges må ha minst 50% +1 av stemmene for å 
bli valgt (alminnelig flertall). Det betyr at medlemmene også må ha adgang til å krysse «Nei» på de kandidater de 
ikke har tillit til.  


