
Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 
 

 

Referat fra styre møte 13/03-2020 kl: 20.00-22.50 

Til stede på Skype, Ragnhild Dischington, Torill Svendsen, Jan Erik Klaastad, Ann Kristin Hals, Arne 

Haaland. 

Ikke til stede: Monica Myrseth 

 

46/18 I Årsmøte 2020 

På bakgrunn av den nasjonale krisen landet vårt står ovenfor nå, så må årsmøte utsettes og seminar 

avlyses. Sekretær formulerer en mail for å informere klubbens medlemmer. Styret velger å informere 

om de nye unntaksreglene som vi mottok fra NKK i går kveld. Det vil også bli sendt ut mail til de som 

har meldt på til seminaret, for å innhente kontakt informasjon. Så de kan få refundert 

påmeldingsavgiften. De som allerede har sendt inn forhåndsstemme trenger ikke å sende inn ny. 

Disse vil bli ivaretatt frem til klubben får avholdt årsmøte 2020. 

   Vedtak:  Enstemmig vedtatt  

- sende mail til medlemmer. 

- Tilbakebetaling av påmeldingsavgift til seminar 

- Avlyse bookingen som er gjort hos Quality Airport 

Gardermoen Hotell 

 

 

46/18 II Seminar 

Vi vet ikke hvordan ting utvikler seg, og styret ble enige om å avlyse seminaret 2020. Dette på 

bakgrunn av at det er årsmøte som er første prioritert. Da blir det ett nytt styre, som da vil ta stilling 

til når og hvordan de kan gjennomføre dette. 

   Vedtak:  Avlyse seminar 2020 

 

15/20 Mandat til utstillingskomiteen 

Ann Kristin Hals som også sitter i utstillingskomiteen spurte styret om utstillingskomiteen kan få 

mandat til å kunne avlyse utstillingene som er planlagt i 2020, hvis/når dette må tas stilling til. Da i 

samarbeid med NTTK. I hensyn av den nasjonale krisen vi nå står ovenfor. 

    Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

 

 



16/20 NestLeder 

Nestleder Monica Therese Myrseth har av personlige grunner ikke kunne vært så mye til stede som 

hun ønsker. Dette vil også vedvare en stund. Hun har derfor bedt om styrets tillatelse om å fratre sitt 

verv som nestleder. Det er hennes sterkeste ønske og innstilling til styret kan fungere 

beslutningsdyktig; og at styret derfor bør tilby Ann Kristin Hals midlertidig verv som nestleder i 

klubben frem til årsmøte og valg er avholdt. 

Vedtak: Styret vedtok mot en stemme at Ann Kristin Hals trer inn som 

fungerende nestleder til førstkommende årsmøte. 

14/20 Hann hund og kennel registeret 

- Utsatt. 

 

Oppfølgingssak: Sende mail til Forhenværende kasserer Maria Engen å innhente 

regnskapet hun har for 2019. Ragnhild Dischington sender mail. Torill 

henter papirene. 

 

 

     Neste styremøte 17/03- 2020 

 

Ann Kristin Hals       Brumunddal 15/03/03-2020 

Fungerende NestLeder NSTK     


