
Referat fra styremøte 26.01.17. på skype fra kl 19.30 til kl. 22.00 
 
 
Tilstede: Ritha Vangen, Jan Norstrøm, Maria Engen, Laila Midtun Pedersen, Anne Grethe Berge Johansen og Hildur 
J. Johnsen. 
Fravær: Kari Hundhammer pga tekniske problemer med skypen.  
Møteleder: Ritha Vangen 
Referent: Hildur J. Johnsen 

 
Saker til behandling: 
01/17 Godkjenning av ref. fra styremøte 15.12.2016.   
Vedtak: Godkjent uten bemerkninger. 
 
02/17 Årsmøte 2017: 
Årsmøte avholdes lørdag 4. mars 2017 på Best Western LethoHallen Hotell, Dal kl. 17.30. Faste og innkomne saker 
til årsmøte 2017 ble gjennomgått.  
Vedtak: Sakene sendes over til årsmøte for behandling. Innkalling m/dokumentene sendes medlemmer innen 
fristen. 
 
03/17 Medlemsbladet Shih Tzu Nytt’s fremtid:  
Kostnadene med å utgi 4 nr. av ST-Nytt (3 nr. i sort/hvit og 1 nr. i farger) pr året er faktisk litt høyere enn hvis vi 
utgir bladet i farger og da 3 nr./året. 
Vedtak: Shih Tzu Nytt utgis i farger og 3 nr. pr år, samme format som pt (A4). Bladene utgis da i april, august og 
desember.   
 
Oppfølgingssaker: 
12/16 Retningslinjer for Avlsråd: 
Retningslinjer for Avlsråd ble sendt ut på høring blant medlemmene med svarfrist 31.12.2016. 
Det kom kun inn tilbakemelding fra et medlem. Dette er nå innlemmet i retningslinjene fra styret. Styret takker for 
tilbakemeldingen. 
Vedtak: Retningslinjer for Avlsråd legges til årsmøte 2017 for behandling.  
 
Ref. saker: 
NSTK`s Økonomiske status: 
Maria Engen refererte til foreløpig status og hun jobber aktivt med regnskapet inkl. beholdningslisten over 
eiendeler til klubben. Den økonomiske status er bra. 
 
Fra NKK:  

 Oppnevning av medlemmer til KG RIK og NKK’s utstillingskomitè: Vi har ingen forslag. - Tas til orientering. 
 

 Rasebeskrivelse til kjøpehund.no. Teksten er korrigert og sendt til NKK. Medlemmene ble oppfordret av 
vårt styre til å sende inn bilder til klubben og vi mottok mange. NKK ba først om flere bilder, men dagen 
før vi skulle sende inn, fikk vi beskjed om at de kun skulle ha 2 bilder. Valget ble gjort etter at alle bilder av 
styrets hunder ble kansellert og 2 stk. bilder av hunder ble innsendt innen fristen.  
 

 NKK-markering av klubbjubileer i 2017: Dette er hovedsakelig klubber som fyller minst 25 år eller mer. – 
Tas til orientering. 

 

 Tillitsverv i NKK og inntektsbringende virksomhet: Dette gjelder potensielle interessekonflikter knyttet til 
forholdet mellom på den ene siden å ha tillitsverv og inneha hunderelatert virksomhet som sitt 
hovederverv eller bierverv for inntektsbringende arbeid. - Tas til orientering.  
 



 Nordiske og internasjonale utstillinger 2018: Tas til orientering.  Liste over de forskjellige utstillingene 
ligger ute på www.nkk.no. 
 

 Dommerutdanning agility høsten 2017 og revidert beskrivelse av dommerutdannelse: Tas til orientering. 
 

 NKK utstilling/rasespesialer 2017/2018: NKK innfører en prøveordning hvor rasespesialer kan arr. samme 
helg som NKK har utstillinger. - Tas forøvrig til orientering. 
 

 Forslag søknadsrutiner NKK utstilling og andre utstillinger inkl. LP og AG: Tas til orientering. 
 

 IT-utvikling i NKK - medlemsadm. + medlemsverving for oppdrettere av valpekjøpere: IT-avd. v/NKK har 
gjort endringer i medlemsadm. for klubber/forbund.  
Dette er et godt tiltak. Styret bør velge en person i styret som har dette som oppgave, slik at 
vedkommende blir godt satt inn i systemet, samt stå for opplæring av andre som skal kunne det. Forøvrig 
tas det til orientering. 
 

 Revidering av RAS (Forslag fra Merete Baraa): Forslaget løftes opp som sak i neste styremøte. 
 
Eventuelt: 

- Frist for å fornye Kennel- & Hannhundregister: Hildur og Kari lager annonse ang. dette, betalingsfrist 
midten av februar. 

- MV-rosetter 2016: Bestilles av Laila med kopi til kasserer Maria. 
- Hjemmesiden nstk.no.: Viser til sak 10/16. Ny hjemmeside er under arbeid og er godt i rute. Foreløpig 

følger Kari og Laila opp fremdriften og er midlertidig webmaster.  
- Aktivisering av medlemmer: Vi bør bli flinkere til å aktivisere flere medlemmer, det være seg til hjelp på 

utstillinger, seminar, sosiale tilstelninger og andre aktiviteter. 
 
Neste møte: Det planlegges ikke nytt styremøte før det nye styret er valgt.    
 
Møte slutt: Ca kl. 22.00          
 
Hildur J. Johnsen  
vararepr. for styret/ref. 
 

http://www.nkk.no/

