
 

               Norsk Shih Tzu klubb (NSTK)  

 

Referat fra styremøte 02.01.2023 kl. 19.00 – Messenger/talep 
Tilstede: Ritha Vangen, Jan E Klaastad, Knut A Flatner, Marit Jacobsen, Anna Regine Sve og  Eva K Larsen 
Fravær: Linn Beate Elvesveen 

 
Sak 1/22 - Godkjent ref. fra 28.11.2022 
 
Sak 02/22 Økonomisk status pt. - Jan informerer. Status bra økonomi. Bladet er en stor utgiftspost og vil bli tatt til 
årsmøtet forslag på å redusere disse utgiftene.   
 
Sak 05/22 Årsmøte 2022: Forberedelser til faste saker, frist 1 februar. Ritha skriver handlingsplan og årsberetning,                  
AHR skriver fra  Avlsrådets arbeide siste mnd, forrige AHR skriver fra første del av 2022. Knut A skriver innstilling til 
æresmedle samt alternativ Shih Tzu Nytt. Jan ansvar for regnskapet.  Ritha sjekker hvem som tar imot stemmesedler.  

 
Sak 06/22 Planlagt dommerkonferanse for Shih Tzu: Ritha sjekker ut hvem som kan jobbe med dette.   

 
Sak 20/23 Pris for påmeldingsavgift utstilling 400,- per hund, 350,- for valp og 500,- for utsatt frist. 
                   Styret beslutter at det ikke er anledning til å melde på manuelt da vi har avsluttet kontantkassen og det  
       fører til merarbeid i forhold til regnskap. Kun elektronisk påmelding.   
              
                    

 
Evn:  
 a)Planlagt medlemsmøte i januar: Ritha sjekker med NKK om de har plattform vi kan låne/leie, om ikke må klubben 
selv skaffe dette (teams/zoom). Medlemsmøtets program vil i hovedsak være avlsetiske retningslinjer. Dato kommer 
så snart vi har avklart plattform.  
 
B) Valentinvalpen februar: Allerde flere påmeldte. Pga dårlig plass er det «først til mølla» som gjelder. Påmeldingen 
vil stoppes så snart det er max antall deltagere per dag.  
 
c) Seminar 2023: Seminaret er planlagt gjennomført i området Gardermoen høsten 2023.  
 
Info fra NKK: 
a) Dom fra Borgarting Lagmannsrett ankes men ikke for en bestemt rase, men 
prinsippet om hvem som skal forvalte loven 
 
Eva K Larsen 
Sekretær NSTK  
 
 
 

 

 
Møte slutt: Kl. 20.40 
Neste styremøte: Onsdag 3 februar kl 19.00 
 

 


