
 
Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 

 
 

Referat fra styremøte 15.08.2022 kl 19.00 Messenger 
 
Tilstede: Jan E. Klaastad, Linn Beate Elvesveen, Ritha Vangen, Anna Regine Sve og Marit 
Jacobsen 
Meldt forfall: Knut Arild Flatner og Eva Larsen 
 
Sak 01/22 Godkjenning av referat 03.06.2022 
  Godkjent uten anmerkninger 
 
Sak 02/22 Økonomisk status v/Jan 
  Jan orienterte om økonomien 
 
Sak 03/22 Rasespesialen 27.08.2022  

Det ble en kort orientering angående fremdrift.  
Eventuelt: 

a) Webansvarlig: Kari Hundhammer har takket ja til å fortsette 
Mestvinnerlisten: Kari Hundhammer og Michael Rosendal har takket ja til å fortsette 

b) Avlsretningslinjer for Shih Tzu. Avventes til AHR har gått igjennom alle innkomne 
kommentarer. 

c) Organisasjonskurs: Det er et ønske om organisasjonskurs for tillitsvalgte. 
d) Mottatt søknad om bidrag til landslaget i juniorhandling.   

Konklusjon: Styret har valgt å ikke bidra da klubben har større behov for økonomiske 
midler på andre interne prosjekter. 

e) Det har kommet inn bemerkninger på at websiden til klubben inneholder feil 
informasjon angående innavlsgrad da saken ikke er ferdigbehandlet i NKK enda. 
Konklusjon: Bemerkningene tas til etterretning og feilen blir rettet. 

f) Det vil bli avholdt møte mellom Styret og UK før rasespesialen 27.8.2022 
g) Digitalt infomøte angående rettssaken avholdes av NKK 31.8.2022 kl 19-20.30 

Konklusjon: Leder Ritha Vangen og representant fra AHR Anita Rædergård deltar. 
(Ritha er ansvarlig for påmelding) 

h) Det er et sterkt ønske om at det blir avholdt Rasespesial på vestlandet da det er lenge 
siden sist. 
Konklusjon: Styret gir utstillingskomiteen i oppgave å utarbeide en plan 

i) Det har innkommet ønsker om en kvalitetsbedømning av kortklipte Shih Tzu. Dette for å 
gi et tilbud samt nå frem til de av våre medlemmer som ikke har sin hund i 
utstillingskondisjon men ønsker en uttalelse fra en dommer om sin Shih Tzu. Dette vil 
også være med på å øke det genetiske mangfoldet med disse hundene som således kan 
benyttes i avl på tross av sin korte pels om resultatet av kvalitetsbedømningen tilsier 
dette. 
Vedtak: Styret og utstillingskomiteen tar på kort varsel utfordringen med å forespørre 
dommer på rasespesialen 27.8.2022 om dette lar seg gjøre og foretar annonsering og 
nødvendige tiltak så sant det lar seg gjennomføre. 

 
Info fra NKK: 



 
Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 

 
 

a) RAS. NKK utsetter revisjon til juni 2023 i påvente av nytt IT-verktøy hos NKK og ny 
forskrift fra Mattilsynet angående hundeavl.  
Dette betyr at NSTK sitt RAS kan være utdatert inntil videre. 
Konklusjon: NSTK velger å la RAS stå slik det gjør inntil videre da det er et viktig 
dokument med tanke på NKK/Dyrebeskyttelsen sin pågående rettssak angående forbud 
mot avl av utvalgte hunderaser. 

b) Høring angående utkast til endring i regelverk for smeller (en type trening/søk-funksjon 
for aktiviteter for hund er sendt ut til berørte parter. 

c) DUK: Utvidelse av autorisasjon for Shih Tzu for Toril Dønheim (elevstatus). Innsigelser 
meldes til NKK. 
Konklusjon: NSTK har ingen innsigelser 

d) Blodsporprogram (programmet er nå OK og tilgjengelig for aktuelle parter. 
e) Representantskapsmølte 29+30.10.2022. Sted: Quality Airport Hotell, Gardermoen 
f) NSTK deltar med nestleder Knut Arild Flatner 

(Ritha er ansvarlig for påmelding) 
g) Konkurransedyrforskriften – Dyrevelferdskontrollør. Infoskriv av 12.7.2022 fra NKK til 

info. 
 
 
Møtet slutt kl 20.00 
 
Neste møte: Like etter rasespesialen 
 
Ritha Vangen 
for sekretær 
 
 
 
 
 


