
                                

  Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 
 

 

Referat fra styremøte 28.09.2020 kl. 18.00 – Messenger/tale 

Tilstede: Hildur Johnsen, Jan Klaastad, Anniken Venner, Camilla Lagerstad, Linn Beate Elvesveen og Eva K Larsen  
Meldt fravær: Knut Arild Flatner. 

Sak 1/20  Godkjenning av ref. fra 24.09.20- Godkjent  
 
Oppfølgingsaker:  
Sak 53/20  Rasespesial 2021 – Utstillingskomiteen jobber med å få alt på plass. Pga Coronasituasjonen vil 

vi bruke norske dommere på spesialen og øvrig planlagte arrangement framover.  
 
Sak 56/20  Momskompensasjon:  Pga forsinkelse med godkjent regnskap, mister vi dessverre 

momskompensasjon fra NKK  for regnskapsåret 2019.   
 
Sak 58/20  Vi planlegger loddsalg snarest. Loddene skal trekkes på rasespesialen i november. Vi behøver 

flere premier. Hildur sjekker med Hund i huset. Alle oppfordres til å prøve å få tak i premier 
snarest.  

 
Sak 69/20  Avls & Helserådet har ikke valgt BOAS representant eller vara, dette gjøres på møte i avl-og 

helserådet 6 oktober  
 
Nye saker:  
Sak 70/20  Evaluering/oppsummering av Rasespesialen og valpeshow i Tromsø 20.09.20:  Rasespesialen 

hadde mange fine premier som var gitt av både shih tzu eiere og firmaer. Været gjorde at det 
sosiale helt forsvant. Loddsalg ble trukket i etterkant av spesialen og vi fikk inn 3600 kr ca.  

 
Sak 71/20  Økonomisk status er ok.  
 
Sak 72/20 VippsGo:  
Vedtak: VippsGo er endret og oppdatert slik at Jan er butikkadministrator sammen med Maria inntil 

videre for at Jan kan få support fra Maria. Adr. til klubben er oppdatert. Hildur er 
administrator. Klubben ønsker bare å bruke vipps framover i stede for kontanter. 
Kontantkassen utgår.  

 
Sak 73/20  Valpeshow i oktober. Rekord mange påmeldte.  Vi har forsøkt å leie større lokaler, men er 

umulig å finne noe. Vi måtte av hensyn til lokale og smittevern dessverre stoppe videre 
påmeldinger.  

 
Sak 74/20  Rasespesial i november planlegging ok. Dommer Frode Jevne.  
 
Sak 75/20  Saken utsettes og nestleder innkaller til styremøte for denne sak.  
 
Sak 76/20  Hildur sjekker opp ang innkjøp av permer til championatbøker. Håper å finne likens som vi har 

fra tidligere.  
 
Sak 77/20  Bytte av ledningsett til hengeren.  
Vedtak: Ritha Vangen kjøper inn det som trengs og tar jobben for klubben.  
 



                                

  Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK) 
 

 

Sak 78/20  Gjennomgang og revidering av retningslinjer. Vi går gjennom disse for evt. å foreslå endringer. 
Korrigerte Retningslinjene legges frem i styret for øvrig.    

 
Sak 79/20  Støtte til utdanning ringpersonell, saken utsettes til neste møte  
 
Sak 80/20  Utvidelse av utstillingskomiteen med en person til. Dette er blitt behandlet ad hoc og vedtatt.  
 
Sak 81/20  Valpehefte – Forslag sendt inn av medlem  

Eva ser på det heftet hun har og sender til øvrig styremedlemmer. Vi bør sette sammen et 
hefte med info om rasen og stell og foring. Dette som et tilbud til  medlemmer. 
 

Sak 82/20  Vervekampanje – Hildur ser på de reglene vi hadde og lager evn nye regler.  
 
Sak 82/20  Flere rabattavtaler til medlemmer. Utsettes til neste møte  
 
Sak 83/20  Infomøte via zoom ol ifra Agria mht forsikringer: Saken utsettes til neste møte  
 
Sak 84/20  Statutter for utdeling av klubbcert og følgende Klubbchampion. Eva korrigerer teksten på 

statutter for klubbchampionat.  
 
Sak 85/20 Hildur har sendt ut championat diplom til de som ikke hadde mottatt det for 2019 i tillegg til de 

i 2020 pt. 
 
Sak 86/20  Shih Tzu Nytt er forsinket, men er vel like om hjørnet. Frist for å sende inn til neste blad er 15 

november. Det som evn ikke er sendt inn til da, skal utelates fra bladet. Kun rasespesialen i 
november skal tas med i julenr etter 15. november.  

 
Sak 87/20  Vi mangler fortsatt forsponsor til våre arrangement og vi fortsetter derfor og sjekker rundt 

med forprodusenter.  
 
Sak 88/20  Forslag om å lage link på første siden på nstk.no til det som kan kjøpes av klubben, 

kompendiet, championat bøker etc. Vi må alle bli bedre på å promotere både Shih Tzu 
kompendiet og champ. bøker. Bør annonsere både i bladet, facebook og på nettsiden.  
Shih Tzu kompendiet er spesielt viktig for nye med rasen.  

 
● Møtet hevet kl 19.30  
 
Neste styremøte onsdag 21.10.2020 kl 19.00  
 
 
Eva K Larsen  
Sekretær 


