
NORSK AMERICAN AKITA KLUBB 
www.americanakita.no 
 

 

Møte protokoll 2014 
 

Møte: Styremøte Tilstede: Leder: Lisa Johnsen 
Møtedato: 29.01.14  Nestleder: Lill Skjæveland 
Tidspunkt: 20.00  Sekretær: Hege Svendsen Mjøs 
Sted: Skype samtale  Styremedlem: Mirjam Solbakk 
Møteleder: Lisa   

Referent: Hege Svendsen Mjøs Forfall: Styremedlem:Olav (ikke meldt frafall) 
  Årsak Kasserer: Linn Hanssen (meldt frafall) 

 
Agenda:  
Saksliste: 
Innkalling og saksliste godkjent.  
- Spesialen 2014   
- Årsmøte  
- Hundesport (rasepresentasjon)   
- Spesialen 2015/2016   
- Valpeshow   
- Egen komite  

 

 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist 
1/14 Spesialen 2014, planlegging: Lisa, Styret  

 Lisa har bestilt plass til oss på Hokksund Camping. Der er   

 det bra med overnattingsplasser både på hotellet og   

 campingen. Spesialen blir 17.august 2014,dagen etter NKK   

 Bjerke, OSLO.   

   Lisa fikser sponsor. Vi ønsker oss en litt finere ring så vi   

   sjekker ut om vi kan finne noen gjerder eller lignende.   

 Dommer blir Mirco Lunden, ringsekretær samt skriver er   

 også på plass.   

 Hokksund camping har kiosk så vi slipper å ordne med dette   

 selv. Hege ordner det slik at vi har mikrofon(mygg) og   

 høytalere slik at dommer kan få bruke dette. Utstillingen er   

 på gressbanen. Det blir gratis parkering for alle.   

    

2/14 Årsmøte 2014   

 Årsmøtet kombineres med spesialen. Vil bli holdt like i   

 nærheten av Hokksund Camping eller på selve campingen.   

 Lisa ordner med lokaler hvor møtet kan avholdes. Lisa vil   

 også høre med aktuelle kandidater til å holde foredrag for   

 de som er på møte om American Akita. Hege har som   

 ansvar å ordne med papirer og innkallelse til årsmøte. Har   

 noen saker som skal tas opp på årsmøte må disse sendes på   

 mail. Mail adresser står på hjemmesiden til klubben -   

 www.americanakita.no   

3/14 Vi har fått ny redaktør til medlemsbladet Great News - Lill  Utført 

 Channette og ny webansvarlig Stine til hjemmesiden vår.   

4/14 Vedr. samarbeid med shibaklubben/ Japan spesialen: Linn/ Lisa  

 Lisa minner Linn på å sende brev til shiba og akita klubben   
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 ang japanspesialen 2016   

5/14 Helseundersøkelse/ helsetesting/ raseråd: Lisa + RAS Viderefør 
 Det er kommet inn en forespørsel om bredere helsetesting  es neste 
 av AmAkita som skal brukes i avl.  møte. 
 Vedtak:   

 Forespørsel videresendes til RAS komiteen.   

 Styret ønsker at en komite skal ta seg av slike henvendelser   

 seinere, samt spørsmål ift avl, oppdrett og utstilling. Det ble   

 da bestemt at Styret vil danne en ny komite som kan se på   

 

slike saker – forslaget er da at de som sitter i RAS komiteen 
danner denne nye. Denne komiteen skal ikke være RAS. 
Denne komiteen sender også referater fra sine møter til web 
ansvarlig slik at dette kan legges ut på hjemmesiden.   

    

    

6/14 Forespørsel avlsrådkurs: Styret Neste 
 Mirjam har ønske om å delta på avlsrådskurset som  møte 
 arrangeres i 2015.   

 Vedtak:   

 Dette blir tatt opp ved neste møte.   

7/14 Valpeshow i Rogaland: Hege  

 Hege ønsker å få til et valpeshow i Rogaland. Hun sjekker   

 opp ang lokaler og dommer og det som videre trengs.   

 Vedtak:   

 Styret går inn for forslaget. Hege skriver kort referat om   

 valpeshow etterpå.   

8/14 Vi trenger ny valpeformidler.   

 Denne skal ikke være oppdretter, men må være en person   

 som er engasjert i rasen og ønsker å være valpeformidler.   

 Vedtak:   

 Medlemmene i styret spør rundt om det er noen som   

 kunne tenke seg å ta på seg denne oppgaven.   

9/14 Vi har fått forespørsel om å lage en rase representasjon på Styret  

 AmAkita i bladet Hundesport. Vi hører litt rundt om det er   

 noen som kan tenke seg å lage dette. Finne bilder osv   

10/14 Grasrotandelen, kan klubben være med: Mirjam 26.02.14 
 Mirjam skal sjekke opp om klubben kvalifiserer til å få blir   

 med på grasrotandelen. Dette kan være en grei måte for   

 klubben å få inn litt penger på.   

11/14 Spesialen 2015 og 2016:   

 Spesialen for 2015 slås sammen med Europa   

 utstillingen. Dommer for Spesialen i 2015 blir Rebecca   

 Kestle (usa) og dommer for 2016 blir Friedrich   

 Birkmar.   

 Neste styremøte er satt opp til onsdag 26 februar kl 19.30   

 Utsatt til 04.03.14 pga RAS-møte    

http://www.americanakita.no/

