NORSK AMERICAN AKITA KLUBB
www.americanakita.no

Møte protokoll
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

Styremøte
29. 09.2014
Kl.20.00
Skype
Siv

Tilstede:

Referent:

Mirjam Solbakk

Forfall:
Årsak

Leder: Siv Nilsen
Nestleder: Lill Skjæveland
Kasserer: Linn Hanssen
Sekretær: Maria Isabell Moen
Styremedlem Mirjam Solbakk
Styremedlem: Alex-Sander Myhre

Agenda:

Saksliste






Årsmøte 2015
«Nasjonalt championat krav for rasen Am Akita i Norge fom 1.januar 2015».
- RAS (rase spesifikke avlsstrategier) dokumentet.
Termin lister utstillinger 2016- Utstillinger/Prøver 2015/2016
Varamedlemmer i styret, delta på styremøter
Evt: Styrets leder Siv har informert styret om at hun i periode fremover ikke vil være fullt så
deltagende ift styret og lederoppgavene, dette pga sykdom i familien.

Oppfølgingssaker:




Sak 11/14 Europautstilling/ Rasespesialen 2015 og 2016
Sak 19/14 Raseråd, medlemmer:

Saksnr.

Beskrivelse/oppfølging/vedtak

22/14

Årsmøte 2015- lokaler:
Legges i forbindelse med rasespesialen/Eds 2015.
Status: Mirjam har sjekket ift møterom etc. Ingen ledige
møterom på messen i Lillestrøm. Thon Hotel som ligger ved
siden av har møterom ledig for ca.3500,- for 2 timer på dagtid
før kl.17.00 ellershel dag: kr 5000,- Lokaleleie kveld: kr
3500,- (etter kl. 17:00).
Vedtak:
Hotel er generelt dyrt. Sjekke flere muligheter til neste
styremøte.

23/14

Nasjonalt championat krav for rasen Am Akita i Norge fom
1.januar 2015. På årsmøtet ble det bestemt at klubben ønsker å
ha det som tidligere inntil nytt vedtak fra NKK: Tre cert for tre
forskjellige dommere, minst et av certene må være vunnet på en
NKK Internasjonal utstilling eller klubbens (NAAK's) årlige
hoved utstilling.
Vedtak:
Melding om dette er sendt NKK. Avvente og se resultat ift
NKK RS-møte (representantsskapsmøte) nov-2014. NAAK

Ansvar

Tidsfrist

Mirjam

13.10.2014

Mirjam
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sender representant til årets RS-møte.(representantskapsmøte)
24/14

25/14

RAS-dokumentet er mottatt fra gruppen som har jobbet med
dette.
Vedtak:
Leses av alle i styret og vil bli gjennomgått på neste styremøte om
14 dager
Termin lister Utstillinger/Prøver 2015/2016 - Valpeshow:
Alle klubber som ønsker at AA skal delta på deres utstilling, får
dette med unntak når NAAK har sin rasespesial utstilling.
Tillatelse sendes ut til raseklubber og lokal hundeklubber.
Det planlegges valpeshow for alle raser til neste år. Lills sjekker
vedrørende leie av hall på samme sted som i 2013. (Drammen
Hundepark)

25/14

Varamedlemmer i Styret.
Bør innkalle styrets varamedlemmer til styremøter (ikke vært
med tidligere)? Dette for at de skal kunne holde seg ajour med
klubbens arbeid i tilfelle frafall i styret. (de har full talerett men
ikke stemmerett når styret er fulltallig)
Vedtak:
Enstemmig i Styret at varamedlemmer innkalles til styremøter
fra og med neste styremøte. De inkluderes også i styrets
diskusjonsforum

26/14

Styrets leder:
Siv har informert styret om at hun i periode fremover ikke vil
greie å være fullt så deltagende ift styret og lederoppgavene, dette
pga sykdom i familien.
Vedtak:
Styrets medlemmer ønsker å ha klar en ledelse. Leder og
nestleder vil snakke sammen og komme med forslag til hvordan
dette praktisk skal løses innen neste styremøte. Tas opp på neste
styremøte.
Rase spesial 2016:
Sjekke med Hunderfossen om det er ledig plass for utstilling i
pinsen 2016.
Utstilling + valpeshow planlegges. Dommer: Friedrich Birkmar
Avvente svar vedr videre samarbeid med NAK og Shibaklubb.
Husk å søke utstilling på NKK klubb.adm.
Oppfølgingssaker

27/14

11/14

Europautstilling/ Rasespesialen 2015:
Hvordan ligger vi i rute? Hotellrom til dommer bestilt?
Premier? Ringsekretær? Status? Pris påmelding?
Status/ vedtak:
Utstillingen skal være klar på neste års terminliste. Klubben har
fått tildelt ring på messen i forbindelse med EDS 2015. Alle
skal tenke/finne noen som kan være dommeransvarlig og ha
dette klart til neste styremøte.
Påmeldingsavgiften settes til kr.350 voksen og 200,- for valp
-Hotellrom til dommer bestilles/Mirjam

Styret

13.10.2014

Styret
Lill

13.10.2014

Styret

Siv og Lill

Lill

Ansvar

Styret
Mirjam

Tidsfrist
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-Flybilletter, bestilling av premier etc ordner/ Linn

Linn

-Ringsekretær, Skriver, kartlegging ift det praktiske til
utstillingen sjekker /Alex-Sander.

Alex-Sander

- Lage invitasjon/info til hjemmesiden, Great News Lill/
Mirjam
.
Klubb.adm oppdatering gjøres

Mirjam og
Lill

avt. m/
dommer
13.10.2014
Snart som
mulig

Alex-Sander/
Mirjam

Rasespesial 2016 overføres som egen sak.
19/14

Raserådets sammensetning:
Raserådet er oppnevnt av styret og bør også ha en form for kontinuitet
også når medlemmer byttes.
Forslag: det er ønskelig at et medlem i Styret er medlem av Raserådet.
Slik at det alltid er et medlem av styret til en hver tid er medlem av
Raserådet
Vedtak:
Tas opp som sak på neste styremøte.

Styret

13.10.2014

