
 

               Norsk Shih Tzu klubb (NSTK)  

 

Referat fra styremøte 03.06.2022 kl. 19.00 – Messenger/talep 
Tilstede: Rita Vangen, Knut A Flatner, Jan Klaastad, Linn Beate Elvesveen, Anna Regine Sve, Marit Jacobsen og Eva K 
Larsen 
Sak 01/22  Godkjent referat 21.04.2022, 15.05.2022 og 31.05.2022 
 
Sak 02/02 Jan informerer om økonomien. Det er sendt blomster til styremedlemmer som tråde av styret ved   
  årsmøtet  
 
Sak 03/22 Høring angående ST-Nytt på web/og/eller papirformat 
  Forrige spørreskjema viste 35% ønsket bladet i A5 format, 24% i A4 og 41% ønsket å lese bladet på 
  web, sistnevnte sparer klubben for rundt 40 tusen årlig.  
  Jan og Eva sender nok et spørreskjema ut til medlemmer i løpet av juni med svarfrist 1 sept-22 for 
  endelig avklaring.  
 
Sak 06/22 Dommerkonferanse 2023. Wenche Romøren, Knut A Flatner og Jan Klaastad lager budsjett og plan 
  for konferansen. Når budsjettet foreligger, søker vi NKK om støtte til dette.  
  Lhasa Apso klubben kan mulig være meddeltaker til konferansen.  
 
Sak 7/22 Knut A informerte hvor de er kommet i forhold til planlegging av seminaret.  

Wenche R sjekker lokaliteter som er egnet.  
 
Sak 09/22 Jan har sjekket opp NKK's epostløsning for klubber. Vi velger foreløpig å benytte ordinær styremail  

 inntil annet krav kommer.        
Ritha er ansvarlig for å videresende til UK søknader i forbindelse med utstillinger. 

 
Sak 14/22 AHR har sendt ut på høring avlsetiske retningslinjer. Denne må besvares innen 21 juni.  
  Det viste seg ved forrige spørreundersøkelse at rasens utfordringer var navlebrokk.  
                             AHR ved Anita og Jan sender derfor også ut spørreskjema i forhold til navlebrokk på rasen 

   Svarfrist på denne vil være 15 august. Alle innsendte svar er med på trekning av en premie😊  
 
Sak 27/21  Innkjøp av effekter for salg. Knut Arild sjekker muligheten for avtaler hvor medlemmene selv kan gå 
                             inn og bestille og betale effekter med klubbens logo. 
 
Eventuelt: 
a) Rabattkode Dogtail: Rabattkoden innhentes hos styret.  
 
b) Ambrent Lounge: Styret ønsker ikke samarbeid ang dette.  
 
e) UK: består av Anniken, Lill Mari og Lene pr dd, UK gis mandat til å finne evn flere kandidater 
 
f) AHK består av Anita, Knut Arild og Wenche pr dd  
 
g) Ny Redaktør til Shih Tzu Nytt; Linn Beate 
 
h) Momskompensasjon 2021, Jan har ansvar og søker før 01.07.2022 
 

 



i) Kalender 2023: Linn Beate ansvarlig 
j) Oppdatering av championatboka: Kari Hundhammer har hatt ansvaret og vi ønsker fortsatt å ha henne.  

 Kari vil derfor bli forespurt i forhold til championatboka, websiden og mestvinnerliste utregning.  
Sistnevnte sammen med Michael Rosendal.  

k) Diplomer til nye champions lages/skrives ut av Jan.  
l) Lage retningslinjer for kortklipte på utstilling. UK har ansvaret for å lage retningslinjer for kortklipte.  
m) Regionskontakter mangler i Nord og en til i Øst. NSTK spør Hildur Johnsen og Camilla Lagerstad i øst.  

Oppfordrer interesserte i Nord å ta kontakt om de ønsker stille som regionkontakt.  
 

o) Signaturrett: Leder og nestleder har signaturrett hver for seg. Jan oppdaterer oppføringen i Brønnøysundreg. 
 
p) Retningslinjer for styreverv mot sosiale media: Styret har sett på det og ser ikke behov for egne retningslinjer 

 
Monica Hansen har trukket seg fra sitt verv i Valgkomiteen og Camilla Lagestad har derfor rykket opp som  
medlem av valgkomiteen sammen med Merete Baraa, og Lena Slettvold  
 

Møtet slutt kl 20.45 
 
 
Neste møtet er ikke avtalt og ikke planlagt før august.  
 
 
 
Eva K Larsen 
Sekretær 

 
 


