
Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 
 

 

Referat fra styre møte 25/03-2019 19.30-22.20 

Tilstede på Skype Ragnhild Dischington, Jan Erik Klaastad, Ann Kristin Hals, Torill Svensen, Arne 

Haaland. 

 

1/19 Godkjenning av referat 

- Referat 12/02-2019 Godkjent uten anmerkning. 

- Referat 06/03-2019 Godkjent uten anmerkning. 

-  

10/19 Ekstraordinært årsmøte 2019 

Styret tok opp om vi kan velge nestleder for ett år i 2020, da får vi ikke valgt på leder og nestleder på 

samme år. Styret ble enige om å sende inn forslag på en kandidat på nestleder vervet. 

   Vedtak: Ann Kristin Hals sender forslag på nestleder til valgkomiteen. 

9/19 Tilbakebetalinger 

Det viser seg at det er foretatt tilbakebetalinger i forhold til utstillinger, som ikke er i samråd med 

styret. 

Vedtak: Tilbakebetalinger ut over det som er normalt, skal skje i 

samråd med styret. 

     

8/19 Brev fra kasserer 

Alle i styret har lest brevet, og tar dette til etterretning. Dette er ett brev som ble feilsendt, og 

dermed en del ting som kunne vært løst før årsskiftet.  

39/18 Rasespesialen 2019 

Kort innføring og oppdatering 

 

13/19 Dommer til klubbens rasespesialer 

Det ble vurdert hvordan man kan nå ut til medlemmene om å få inn forslag på dommere til 

rasespesialer.  

Vedtak: Styret lager en annonse om dette og publiserer på klubbens 

Facebook side 

 

 



14/19 Lagring av klubbens dokumenter 

Styret vurderer muligheten av å kunne lagre klubbens dokumenter i en form for sky. Da har alle som 

sitter i styre verv mulighet til å se på disse.  

    Vedtak: Jan Erik Klaastad Ordner så dette blir mulig i G-Drive. 

15/19 Laser skriver 

Styret mener det vil lønne seg å gå til innkjøp av en laserskriver. Det vil bli billigere for klubben på 

lang sikt. 

    Vedtak: Styret vil gå til innkjøp av en Laser skriver. 

 

16/19 Disiplinærliste 

Det ble en gjennomgang av hva denne listen skal brukes til, og hvem som skal ha tilgang til å ha 

innsyn i denne. 

 

46/18 Seminar 

Styret vil legge ut en annonse, og høre med klubbens medlemmer hva de vil at ett seminar skal 

inneholde. Forslag om hvem som kan være foredragsholdere osv. 

 

17/19 Nytt fra styret Mars 2019 

En gjennomgang av hva vi skal fylle inn i Nytt fra styret til bladet. 

3/19 Hannhund og kennelregisteret 

En av våre medlemmer vil kun ha sin annonse i bladet å ikke på hjemmesiden. Styret tok en vurdering 

og kom frem til at dette ikke burde være ett problem. Prisen er den samme, og klubben har ikke noe 

å tape på å være litt smidige. Hvis det skulle eskalere, så må styret gjøre en ny vurdering. 

 

Eventuelt:   

 

- Kalender 2020 

Jan Erik Klaastad ønsker å samarbeide med Kari Hundhammer og 

Hildur Johnsen. Dette er selvfølgelig helt greit for resten av styret. 

 

- Annonsen til Hund1 

Annonsen til Hund1 i bladet i vår var ikke bra. Så styret vedtok å gi 20 

% avslag på neste regning. Dette skal jo ikke forekomme. 

 

 



 

 

     Neste styremøte etter EO-årsmøte 

 

Ann Kristin Hals       Næroset 30/03-2019 

Sekretær NSTK     


