Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK)

Referat fra styremøte 07.04.2021 kl. 19.00 – Messenger/tale
Tilstede: Hildur Johnsen, Knut A Flatner, Jan E Klaastad, Anne Lise Edvardsen og Eva K Larsen
Anniken Venner tilstedet deler av møtet
Sak 01/21

Ref. fra 15.03.2021 og info.møte for styret 22.03.21 godkjendt

Sak 02/21

Økonomisk status bra. Søkt momskompensasjon.

Sak 11/21

AHR – Vi mangler fortsatt medlemmer i AHR. Jan går inn som styrets representant.
AHR starter med helseundersøkelsen som har pågått i 2020

Sak 12/21

Styret er enig om utelate mestvinnerlister i 2021 også . Vi jobber med å finne annet alternativ i
2021

Sak 13/21

Vi er enig i at det er uheldig at medlemmer tror facebookgrupper og NSTK har sammenheng.
Det har vært uheldige episoder hvor brukere av facebook sammenblander admin i gruppe med
NSTK.
Enig om at alle må tenke seg om hva som skrives på nettet. Klubbens webpolicy settes derfor
mer synlig på websiden til NSTK.

Sak 14/21

Valpeprisen har steget mye og det kan være uheldig med fortsatt prisstigning (mer useriøs avl,
ulovlige importer osv). Klubben setter en veiledende pris på valper fra 20 000 til 23000,- da
med stamtavle og nødvendige papirer. Vi har sammenfattet veiledning om kjøp av valp på
klubbens webside.

Sak 15/21

Vi har fått tilbud på trykking av Shih Tzu blad fra annet trykkeri. Jan tar kontakt med trykkeriet
vi bruker i dag for å høre om de greier å matche tilbudet.

Sak 16/21

NMHK planlegger å arranger utstilling samme helg som vi har rasespesialen i juni. NSTK vil ikke
nekte Shih Tzu å delta også der.

Sak 17/21

Vi jobber med å få til annonser i Shih Tzu bladet. Hund1 stiller seg positivt til å annonser i
bladet. Eva sender mail til Kleven Jakt og fiske, Knut A hører med Dogtail. Vi sjekker også
opp med flere firma.

Sak 18/21

NSTK vil arrangere seminar siste helg i oktober. Knut A jobber med tema for denne helgen.

Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK)
Evn:
Sjekker med NKK om RAS skal revideres i år.
Knut A orienterte ellers om forslagene til valget på EO-RS.

Neste styremøte 5 mai kl 19.00

Mvh
Eva K Larsen
Sekretær

