
 Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK)  

 

Referat styremøte  25.08.2021 kl. 20.00 – Messenger/tale 
Tilstede: Hildur Johnsen, Knut A Flatner, Jan Klaastad, , Linn Beate Elvesveen, Anniken Venner, Anne Lise 
Edvardsen og Eva Larsen 
 

Oppfølging: 

Sak 01/21 Godkjent ref. fra 13.07.2021. 
 

Sak 02/21 Økonomisk status pt. - Jan informerer. Det står bra til med økonomien. 
 

Sk 31/21 Svar på søknaden om Dommerkonferanse. Hildur sender info hvor mange vi regner med å 
være på planlagt dommerkonferanse.  
 

Nye saker: 

Sak 32/21 Masse gode tilbakemld om vel gjennomført arrangement. Det blir stilt spørsmål om div 
kostnader i forhold til spesialen. Vi ble enig om å ha servering i regi av klubben til et av arrangementene 
klubben har, ellers prøver vi å få til salg av mat/drikke.  
Vi ble enig om at UK lager vaktlister slik at styret vet hva deres oppgaver er på framtidige utstillinger. 
Pga storm ble partyteltet ødelagt.  
Jan sjekker ang forsikring på henger/innhold i henger.  
Vi er enig i at pm avg må økes da NKK har økt aktivitetsavgiften. NSTK har så vidt vi husker ikke økt 
denne siden 2010.  
 

Loddsalget. Vi tok inn over 7000 på loddsalget, noe som er bra netto til klubben.  
 

Sak 33/21 Førjuls spesialen 2021. Status. Vi håper på flere deltagere til førjulspesialen som går som 
planlagt.  
 

Sak 34/21 Medlemsmøte - 15. September. Enig om at det må være minst 10 påmeldte til 
medlemsmøtet om denne skal avholdes. Medlemsmøtet avholdes på zoom slik at alle som har pc eller 
telefon kan delta, og er en fin måte å snakke med andre med rasen.  
Annonse kommer.  

Sak 35/21 Ansvarlig for å svare på mailer. Eva tar ansvaret for å videresende for eksempel uts 
spørsmål til UKs mail og/eller minner de som bør svare om å svare på div mailer/spørsmål. Knut Arild 
tar ansvar for medlemsspørsmål. For øvrig svarer Eva på det som naturlig tilfaller en sekretær.  
 

Sak 36/21 Søknad etter shih tzu til reklamefilm. Knut Arild har sendt inn forslag på de som bor i 
Osloområdet.  
 

Sak 37/21 Vurdering av Bankskifte. Jan sjekker ang bytte av bank pga høye gebyrer.  

Eventuelt: 



• Innkjøp av efekter, hva gjøres. Eva og Knut Arild sjekker opp ulike ting vi kan kjøpe i regi av 
klubben, som kan selges eller brukes til premier.  
 

• Minner om innlegg til blad 2/21. Komiteer anmodes om å skrive til neste blad .  

• Retningslinjer for div. verv vil bli aktivert. Hildur ser på mandater til de ulike komiteer og har 
ønske om å lage et «hefte» med oversikt over de ulike komiteers verv/mandat 

 

 Dommere på disp. dømmer rasen vår på NKK utstillinger, spes. vinnerutstillinger. Dette ser vi 
på som uheldig. Knut Arild formulerer forslag til brev fra klubben som sendes til UK, NKK. 

 Diplomer vil bli sendt eiere av nye N UCH. 

 

Møte slutt: Kl. 2100 
 

Neste styremøte: 22 sept kl 19.00 
 
 
Eva K Larsen 
Sekretær 


