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Styremøte protokoll NAAK
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:
Referent:

Styremøte
20.05.2014
19.30
Skype
Lisa Johansen
Mirjam Solbakk

Tilstede: Leder Lisa Johnsen
Kasserer Linn Hanssen
Styremedlem Mirjam Solbakk

Forfall:
Årsak

Sekretær Hege Svendsen Mjøs, meldt
Nestleder Lill, meldt frafall
Styremedlem Olav, ikke meldt frafall

Agenda:
Saksliste:
Innkalling og saksliste godkjent.
- kritikk skjema fra NKK
- Hege Svendsen Mjøs sier opp sekretær jobben
- Ny logo konkurranse
Oppfølgingssaker:
- Sak 1/14 spesialen 2014
- Sak 2/14 Årsmøte
- Sak 4/14 Brev til shiba klubben
- Sak 5/14 Helseundersøkelsen
- Sak 7/14 valpeshow, Rogaland
- Sak 6/14 Avlsrådkurs 2015
Saksnr.
13/14

Beskrivelse/oppfølging/vedtak
Kritikkskjema fra NKK:
Det begynner å samle seg opp en del skjemaer i
papirutgave. Skal dette arkiveres?
Vedtak:
Styret går inn for at gamle kritikkskjemaer kas kastes og
ikke arkiveres. Dette fordi styret ikke bruker dette til
noe. Ved evt behov for dette seinere kan NKK kontaktes.

Ansvar
Lisa

Tidsfrist
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Sekretær i Styret Hege Svendsen Mjøs har sagt opp sitt
verv. Valgkomiteen er informert om dette.

15/14

Ny logo:
Det har tidligere blitt informert om at klubben vil skifte
ny logo. Klubben har hittil mottatt 3-4 forslag på ny logo
fra medlemmer. Frist for innsending av forslag til ny logo
blir satt til 10.aug-14. Forslagene vil bli presentert på
årsmøtet og valgt. Forslag til premie for logokonkurransen er Danmarks-tur for 2 personer. Dette
skal bekjentgjøres på facebook og klubben hjemmeside.

Lisa

10.08.14

Saksnr.
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Oppfølgingssaker/vedtak
Spesialen 2014:

Ansvar
Lisa
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5/14

6/14
7/14

Foreløpig går alt som planlagt. Lisa kom med forslag om
premie (figur akita lik den som ble gitt på Eurosiger i
Tyskland),kan dette være noe for oss? Lisa sjekker dette.
Sponsor blir Morene Produkter v/Jon Tjøtta. Tine har
dommeransvar. Wenche Ulleberg Bøhmer hjelper til på
utstillingen (innkjøp, nedrigging etc)
Årsmøtet:
Holdes på Hokksund Camping. Kontakt med
valgkomiteen v/Bente, foreløpig dårlig oppslutning blant
medlemmer til å melde seg til verv. Valgkomiteen har
fått tilsendt medlemsliste slik at det kan sendes privat
forespørsel via epost. Det ønskes påmeldingsfrist til
årsmøtet med tanke på antall deltagere og hvor stor
plass vi trenger å leie.
Mirjam skriver årsmøte innkalling og får informasjon fra
Hege. Hege har sagt opp sitt verv som sekretær.
Stine er revisor.
Japanspesialen:
Linn skal skrive brev/forespørsel om videre samarbeid
ift Japan spesialen fom 2016. NAAK ønsker å være med
som tidligere.
Helseundersøkelse:
Det er nå sendt melding til Frode Lingås (NVH) om at
NAAK ønsker å delta på dette. Epost sendt 16.05.14
Avventer svar fra ham.
Valpeshow Rogaland:
Mirjam har vært i kontakt med Hege Svendsen Mjøs og
forespurt hvordan det blir. Valpeshowet utgår.
Avslrådskurs 2015:
Det blir satt opp avlsrådskurs i januar 2015 v/NKK.
Mirjam og Lisa har meldt sin interesse.
Vedtak:
Mirjam og Lisa meldes på til dette kurset når påmelding
åpnes fra NKK.

Linn

31.05.14

Mirjam

Avsluttet
Styret
NAAK

