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Referat fra styremøte 11.11.2021 kl 19:00 – Messenger/tale 
Tilstede: Hildur J. Johnsen, Knut Arild Flatner, Anniken Venner, Anne Lise Edvardsen, Jan E. Klaastad 
Fravær: Eva Larsen 

Saker til behandling: 

Sak 01/21 Referat fra 27.10.2021 godkjent med følgende korreksjon: 
 Ved en inkurie ble det uteglemt at påmeldingsavgiften ble besluttet hevet fra kr. 275,-/350 til  
 kr. 300,-/400,- for hhv valp/voksen etter rasespesialen i Kristiansand. Annonsen ble publisert 
med tidligere priser. Riktig pris ble korrigert da feilen ble oppdaget.  

Sak 02/21 Økonomisk status 
 Jan informerte. Klubben har fremdeles tilfredsstillende økonomi selv om det er en god stund  
 siden vi har hatt inntekter av betydning. 

Sak 28/21 Kalenderen 2022 
 Kalenderen er ferdig og sendes trykkeriet i morgen. Den vil deles ut på rasespesialen 21.  
november. Det kunne med fordel vært flere som hadde bestilt den. Kalenderen trykkes i et 
opplag på 50 stk. 

Sak 33/21 Førjul spesialen 
Ved fristens utløp var det 75 påmeldte hunder. Det er så mange at det kan bli nødvendig å dele 
i to: hannhunder og deretter tisper. PM skal være klar førstkommende søndag. Det blir 
bespisning (snitter). Det blir også loddsalg. 
UK arbeider med opplegg for utstilling for flere raser på Fenstad. 
Rasespesialen 2022 er i utgangspunktet fastsatt til helgen 27-28 august på Fenstad.  
UK ser på muligheten for en ekstra rasespesial, da på Vestlandet. 

Sak 40/21 Aktivitetsforbud 
Utsettes til neste styremøte. 

Sak 41/21 Opprydning /granskning av kontantkasse UK. 
Styret har ikke mottatt svar på skrivet som ble sendt. Som følge av det vil styret kontakte NKK 
for å høre hvordan vi bør gå videre. 

Sak 42/21 Ref. fra AHR møte 28.10.2021 
AHR har drøftet disse sakene: 
Dommerkonferanse – jobber videre med bla. sted. Det samme med seminar for medlemmene. 
Revisjon av RAS. AHR har kommet med forslag til en arbeidsgruppe. Leder tar kontakt med de 
foreslåtte. 
Avlsrådskurs i regi av NKK. Tre av medlemmene i AHR kan tenke seg å ta dette kurset. 
Beslutningen utsettes i påvente av opplysninger om kostnader og nærmere detaljer. 
AHR ønsker å være bidragsyter til Shih Tzu Nytt. 

Sak 43/21 Aktiviteter i 2022 
Årsmøtet 2022 er fastsatt til lørdag 2. april 2022. På grunn av positive erfaringer er det mulig 
dette blir et digitalt årsmøte. Det gir mulighet for alle som ønsker å være tilstede. Klubben 
sparer også penger mht leie av lokale og evt. reiseutgifter. 
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Sak 44/21 RS-møte 
Knut Arild er klubbens representant. Det forventes at fullcert-ordningen får flertall. 
Personvalgene antas å gå raskt unna da det ikke er noen motkandidater. 

Sak 45/21 Ang. økning av utgifter for enkelte tjenester: 
 Det ansees ikke formålstjenlig å leie betalingsautomat.  

Ved bruk av Vipps ved betaling til klubben tar Vipps et gebyr for tjenesten.  
Vedtak: Sammen med generelt økte priser beslutte styret å øke prisene på de fleste tjenestene med 5% 

fra 01.01.2022. Dette gjelder ikke påmeldingsavgift som allerede er justert. 

Eventuelt  
• Krav til annonsering av valp 

Styret har besluttet at AHR arbeider videre med denne saken. 
 

• Shih Tzu Nytt nr. 3/2021: Det oppfordres til UK og AHR til å bidra med innlegg. Ellers er vi 
takknemlig for artikler fra medlemmer, samt juleannonser.   

 
• Regelverk for kortklipte på utstilling: Styret sender dette over til AHR og UK som bør sette ned en 

gruppe på f.eks. 4 personer som utarbeider et regelverk (personer helst fra AHR og UK)  

 

Møtet slutt:  Kl. 21:05 

Neste møte:  Torsdag 2. desember 2021 kl.1900 

 
Jan E. Klaastad 
midlertidig referent 
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