
Referat til styremøte 24/05-2018 kl 1930-2200 

 

Tilstede på Skype Ragnhild Dischington, Anniken Venner, Maria Engen, Anne Lise 

Edvardsen, Per Åge Frank, Jan Erik Klaastad, Ann Kristin Hals. 

 

Saker til behandling 

 

4/18 Konstituering av styret: 

Leder : Ragnhild Dischington 

Nestleder: Anniken Venner 

Kasserer: Maria Engen 

Sekretær: Ann Kristin Hals 

Styremedlem: Per Åge Frank 

Varamedlem: Anne Lise Edvardsen 

Varamedlem: Jan Erik Klaastad 

 

6/18 Vedrørende utstillingskomiteen 

Rask beslutning om å spørre de aktuelle om de vil fortsette, iallfall fram til våre meget 

nærliggende utstillinger er over. Venter på at forespørsler skal besvares. Tas opp igjen i neste 

styremøte. 

 

7/18 Vedrørende Shih Tzu nytt og mestvinnende lister, samt webside. 

Også her ble det enstemmig vedtatt å spørre de som allerede sitter, om de vil fortsette med 

den flotte jobben de allerede har gjort. Venter på svar. 

 

8/18 Klubbens beholdning  

Styret ble enige om at klubbens beholdning og henger skal flyttes til klubbens kasserer Maria 

Engen. Lettere å ha en viss oversikt for kasserer på den måten. 



 

4/18 Avlsråd 

Per Åge Frank, Anita Rædergård og Maria Engen har jobbet og vil gjerne jobbe videre med 

dette. Styret gir disse tillatelse til dette. 

 

9/18 Valpe formidler 

En valpe formidler er ønsket, og styret ønsker at man skal få inn en egnet meget nøytral 

person til dette. Sak på neste styremøte. 

 

20/17 Utstillingen i nybygda 

Etter møtet torsdag 19/05-2018, ser det ut til at det meste er på plass. Full oppfølging vil bli 

gjort. 

 

23/17 Rasespesial 2018 

Styret har vært i kontakt med NKK ang. Direktivet maks 5 mil fra NKK`s utstilling. Dette 

gjelder ikke lenger. Styret tok også avgjørelse på at vi alle skal jobbe for å få inn gavepremier. 

 

NSTK`s nye lovmal 

Den ble godkjent av NKK uten kommentarer 04/04-2018 

 

29/17 NSTK`s kalenderen 

Etter ett år uten, så har flere kommet med ønske om å få den tilbake. Styret informerer om at 

det skal tas opp til vurdering i styret. 

 

10/18 Shih Tzu nytt 

Det er kommet inn forslag på å kanskje la bladet vårt bli elektronisk. Dette ble nedstemt i 

styret, og ble enige om å heller prøve å hjelpe til med å få inn mer interessant stoff til våre 

medlemmer. 

 



11/18 Presentasjon av det nye styre  

Styret vedtok å la alle lage en presentasjon av alle styremedlemmene til neste Shih Tzu Nytt. 

Fint å få en samlet presentasjon til våre medlemmer, som ikke kjenner oss alle. 

 

13/17 Kompendium 

Klubben venter på svar angående klubbens rase kompendium fra NKK. 

 

11/17 NKK`s Brachycephalråd 

NKK har startet ett kortsnuteråd. Styret har Anita Rædergård sammen med Maria Engen, som 

følger opp dette. Venter på ett nytt møte, og vil komme med mer informasjon etter det. 

 

Neste styremøte 03/05-2018. 

 

 

Sekretær NSTK 

Ann Kristin Hals 

 

 
 


