
 

Møte protokoll 
 

Møte: Styremøte Tilstede: Leder: Siv Nilssen 
Nestleder: Lill Skjæveland 
Kasserer: Linn Hansen 
Sekretær: Mirjam Solbakk 
 

Møtedato: 15.06.2015 (08.06.2015) 
Tidspunkt: Kl.19.30 
Sted: Skype 
Møteleder:  Siv 
Referent: Mirjam Forfall: 

Årsak 
Meldt frafall 
Styremedlem: Per Frogner 
Styremedlem: Alex-Sander Myhre 

 
Agenda: 

Saksliste 
 Møteinnkalling og saksliste godkjent 
 Protokoll/referat fra styremøte 14.april 2015 er godkjent. 

  
 NKK avtale, taushetsplikt 
 Akita Annual, oppdateringer fra Norge 

 
Oppfølgingsaker: 

SAK 11/14 Rasespesial: Skriver  til rasespesialen/EDS? Bestille premier og rosetter. Linn? 
SAK 22/14 Årsmøtet. Tidspunkt og sted? 
SAK 1/15: Klagesak oppdretter (mottatt 2 klagesaker).  

 
Eventuelt: 
Det har kommet 2 søkere til vervet som web-redaktør. 1 søker til verv i mental-/ aktivitetskomite. 
 
 
 

 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar 
Tidsfrist 
 

7/15 NKK avtale/ taushetsplikt 
Alle styremedlemmer skal signere avtale ift NKK fagsystemer og 
taushetserklæring!! Hvis ikke vil tilgang til klubb.adm bli borte 
ved at NKK endrer passord for det medlemmet. Se epost mandag 
1.juni 2015. 
Vedtak: 
Hvert enkelt styremedlem har ansvar for å signere og sende 
direkte til NKK. 
 

Styret 01.07.2015 

8/15 Akita Annual 
Friedrich Birkmar har hatt ansvar for å sende inn årlige 
resultater/ oppdateringer til bladet Akita Annual. Han skriver 
rapport for 3 Skandinaviske land (Norge, Sverige og Danmark). 
Resultatene er de mestvinnende i.ft hver kennel klubbs offisielle 
liste over mestvinnende hannhund og tispe. Dersom det er noen 
hunder fra hvert land (oppdrettet i hvert enkelt land) som har 
gjort noe meget spesielt omtales dette. (BIS på stor internasjonal 
utstilling, vinst på respektive lands spesial, verdensutstilling eller 
amerikansk spesial). Akita Annual har begrenset med plass så det 
er de viktigste resultatene som får plass på en side per land.  

Siv  



 
 

Saksnr: Oppfølgingssaker Ansvar Tidsfrist 
 

11/14 Europautstilling/ Rasespesialen 2015 
Skriver til rasespesialen blir Linn Hanssen (NAAK). 
Rosetter og premier bestilles av Linn. 
 

Linn  

22/14 Årsmøtet 2015 
Det har kommet tilbakemeldinger fra medlem om at det er 
ønskelig å legge årsmøtet til etter utstillingen pga parkering, 
forberedelser etc. Samt det er ønskelig å ha sted for årsmøtet 
nærmere Messehallen i Lillestrøm enn det som er planlagt. I 
utgangspunktet er det holdt av plass/møterom hos Peppes Pizza i 
Lillestrøm (15 min gange fra Hotell Arena). 
 
Vedtak. 
Årsmøtet planlegges lagt til etter rasespesialen lørdag 5.sept 
2015, altså på ettermiddag/kveld. 
Sted for årsmøtet er ikke lett å finne i umiddelbar nærhet av 
utstillingsstedet. Dette fordi alle lokaler på selve messeområdet 
var fullbooket allerede i fjor da styret tok kontakt. Hotellet ved 
messehallen også fullbooket for lenge siden. 
I utgangspunktet er det holdt av plass/møterom hos Peppes Pizza 
i Lillestrøm.  
Det foreslås Big Horn Steakhouse som ligger 3 min gange fra Thon 
Hotel Arena. De har ikke eget møterom, men kan ordne delvis 
avlukke for plass til ca. 20 personer. 
Foreslås om noen av medlemmer som bor i nærheten kan se på 
lokalene? Lill etterlyser via facebook 
 

Styret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lill 
 

 

1/15 Klagesak på oppdretter (tidl. Sak til NKK disiplinærkomite) 
Styret har mottatt 2 klagesaker som vi velger å videresende NKK 
for rådføring. 
Unntatt offentlig. 
 

Styret 
 
 
 

 
 
 

 Verv webredaktør og medlem aktivitetskomite 
Styret har mottatt 2 søknader til webredaktør vervet og 1 til 
aktivitetskomite. 
Disse vil bli kontaktet vedr. de respektive vervet. 
 

Siv 
Mirjam 

 

 Rasespesialen 2016 
Lill kontakter Shiba-klubben og Akita-klubben for å høre om 
NAAK kan benytte «utstillingsringen som st.berhardsklubben» 
har brukt tidligere. Deretter kontakter hun Hunderfossen for å evt 
å leie plassen for rasespesialen 2016 

Lill  

    
  

Neste styremøtet august 2015 

  

 


