
                                

  Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 
 

 

Referat fra styremøte 13.05.2021 kl. 19.00 – Messenger/tale 

Referat styremøte torsdag 13.05.2021 kl. 19.00 – Messenger/tale. Tilstede: Hildur Johnsen, Anniken Venner, 

Jan E Klaastad, Knut A Flatner og Eva K Larsen 

 

Sak 01/21 Godkjent ref. fra 07.04.2021  

 

Sak 02/21 Økonomisk status pt. – Jan E K informerer. Jan E K og Knut A F jobber videre med redegjørelse ang 

                  økonomien fra tidligere.  

        

Sak 11/21 AHR – Status. Signy K Elvesveen blir AHR sin representant til seminaret i høst.  

      AHR fungerer veldig bra og det jobbes nå med å videreføre helseundersøkelsen. Det vil komme ny  

                   kort undersøkelse på mail til alle medlemmer. 

                    

Sak19/21 Økonomisk støtte til NKK: Hildur J. J. sender til webmaster Kari H. info fra NKK ang støtte fra       

medlemmer, dette skal publiseres på websiden og i neste Shih Tzu Nytt. 

      

20/21      Nedre aldersgrense for bruk av hannhunder. Eva sender styrets syn på dette til leder 

     av AHR.   

  

Sak 21/21 KORONA SITUASJONEN - UTSETTELSE AV RASESPESIALEN   

Pga FHI sine nasjonale føringer med stengsel for deltakelse ved arrangement ved annen kommune kompliserer 

pr nå situasjonen for rasespesialen på Hamresanden i juni. Rasespesialen må derfor flyttes, tid og sted kommer 

senere.  

 

Videre har NSTK fått forespørsel om det vil bli avl og oppdretterklasser, noe som er ok så fremt  

forskrifter om avstand holdes.  

 

Eventuelt:   

• Styret oppfordrer medlemmer å annonsere valpekull på websiden vår, dette for å vise at det fødes 

rasetypiske valper med stamtavler i Norge. 

Det vil legges opp til at de som annonserer sine kull på websiden er med i trekningen om en gratis 

påmelding til rasespesialen påfølgende år. 

• Planlagte loddsalg med trekning flyttes til rasespesialen. 

• Knut A F informerte fra EO RS. 

• Vi vil vurdere om det er mulig å avholde et medlemsmøte i løpet av sommeren. 

 

Møte slutt 20.45. 

 

 

Neste styremøte onsdag 9 juni kl 19.00 

 

 

Eva K Larsen 
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