NORSK AMERICAN AKITA KLUBB
www.americanakita.no

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

Styremøte
26.06.2014
20.00
Skype
Lisa Johansen
Mirjam Solbakk

Tilstede: Leder Lisa Johnsen
Nestleder Lill Skjæveland
Kasserer Linn Hanssen
Styremedlem Mirjam Solbakk
Forfall:
Årsak

Styremedlem Olav, ikke meldt frafall

Agenda:
Saksliste:
Innkalling og saksliste godkjent.
- Valgkomiteen
- Hjemmeside
- Dog4All
- RAS (rasespesifikk avlsstrategi), Raserådets oppgaver/ instruks
- Annet (bilder av fineste AA, skjema om innmelding medlemskap)
Oppfølgingssaker:
- Sak 1/14 Spesialen 2014
- Sak 2/14 Årsmøte
- Sak 4/14 Brev vedr Japan spesialen
- Sak 5/14 Helseundersøkelsen
- Sak 15/14 Ny logo
Saksnr
16/14

17/14

18/14

19/14

Beskrivelse/oppfølging/vedtak
Valgkomiteen:
Kontakt med valgkomiteen v/Bente, fortsatt dårlig
oppslutning blant medlemmer til å melde seg til verv.
Valgkomite v/Bente Vedal ønsker hjelp til og formidle til
medlemmer om valget. Epost er sendt til medlemmer,
men mange kommet i retur pga ugyldige epost adresser.
Mirjam jobber med å oppdatere epost liste over
medlemmer og sender ut ny epost.
Klubbens Hjemmeside.
Stine har sagt opp vervet som webansvarlig av private
årsaker. Thomas vil fortsette å være backup. Ny
webansvarlig vil bli Rita. NAAK betaler henne 400,- pr mnd
for denne jobben.
Dogs4All 2014:
Det har vært liten interesse å jobbe med stand i
forbindelse med Dogs4All i år. Skulle hatt en ansvarlig
for denne jobben.
Det bestemmes at stand på Dogs4All utgår i år.
RAS, Raseråd- verv/arbeidsoppgaver:
På styremøtet i januar sak 5/14 ble det bestemt at Styret
ønsker en komite som skal ta seg av henvendelser ift avl,
oppdrett, helseundersøkelser og utstilling etc. Styret
ønsker ikke at dette skal være et avlsråd. Det ble da
bestemt at Styret vil danne en ny komite som kan se på
slike saker og Raseråd ble dannet. Det er tenkt at
raserådet i NAAK skal være et rådgivende organ for
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Saksnr
1/14

2/14
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klubbens styre i tillegg til å skulle være et medlemstilbud
hvor medlemmer kan søke råd. Det er utarbeidet en
arbeidsinstruks for raserådet som ble godkjent av styret
i dag. Legges ut på NAAK hjemmeside sammen med
styret/ råd verv og oppgaver.
Konkuranse «Norges vakreste Am. Akita»
Konkurransen ble gjort kjent i Great News des-2013,
kåring av Norges vakreste AA bilde. Denne har dessverre
gått i glemmeboken av styret. På facebook siden er det
mange som har etterlyst avstemning og resultater. Dette
tas tak i nå og fristen på å sende bilder settes til max.1
mnd.
Oppfølgingssaker/vedtak
Spesialen 2014:
Utstillingen starter søndag 17.aug-14 ca.kl 10 med baby
class, valp og juniorer, deretter årsmøte, så utstilling for
voksne. Dogweb er nå åpen for påmelding. Tine er
ansvarlig for dommer/ plassansvarlig. Premie vil bli
kjøpt inn i stedet for rosetter. Wenche er ringsekretær.
Det vil muligens være en fotograf tilgjengelig på
utstillingsplassen, slik at bilder kan tas av deltagende
hunder. Time avtale vil bli satt opp. Det sendes ut en ny
påminnelse om utstillingen, samt oversikt over
overnattingsteder i nærheten
Årsmøtet:
Årsmøtet vil bli holdt søndag 17.august på Hokksund
Camping, Cafe ca.kl.13 i forbindelse med utstillingen.
Brev vedr.Japanspesialen:
Brev sendt 24.06.14 til NSK og NAK vedr ønske om videre
samarbeid ift Japan Spesialen fom 2016. Svar mottatt fra
NAK v/ Britt Nyberg at saken vil bli tatt opp deres neste
styremøte i september-14.
Helseundersøkelse NVH:
Prisen for å delta på helseundersøkelsen er kr.8000,- og
NAAK er meldt på som deltager på helseundersøkelsen i
regi av veterinærhøgskolen. Styret sender inn forslag på hva
som spesielt ønskes undersøkt ift rasen, dette i tillegg til det
generelle. Når undersøkelsen kommer i gang, ønsker Styret
at raserådet skal være ansvarlig for det videre arbeidet. Det
er håp om å komme i gang allerede til høsten.
Ny logo:
Medlemmer har frist for innsending av forslag til ny logo til
10.aug-14. Forslagene legges fortløpende på klubbens
hjemmeside og vil bli presentert på årsmøtet og valgt.
Premie til vinneren er et hotell-gavekort verdi 1500,- (kan da
for eksempel brukes i forbindelse med utstillinger).
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