
 

Møte protokoll 
 

Møte: Styremøte Tilstede: Leder: Siv Nilssen 
Nestleder: Marte Lie Grasvold 
Kasserer: Linn Hansen 
Sekretær: Nina Hermanssen 
Styremedlem: Kai Erik Bruun 
Styremedlem: Hege Svendsen Mjøs 
Vara: Mirjam Solbakk 
 

Møtedato: 05.11.2015 
Tidspunkt: Kl.19.30 
Sted: Skype 
Møteleder:  Siv Nilssen 

Referent: Mirjam  Forfall: 
Årsak 

Varamedlem: Cassandra Karlssen 

 
Agenda: 

Saksliste 
 Møteinnkalling og saksliste godkjent 
 Protokoll fra 28 sept 2015 er godkjent 

  

Oppfølgingsaker: 
Sak 5/14:  
Helseundersøkelsen, oppstart, samarbeid Styret og Raseråd 
 
Sak 27/14:  
Spesialen 2016 (se styreprotokoll/ referat fra 11.01.2015 http://www.american-akita.no/om-
klubben/referater/2015-2/ ).  
Kommet inn forslag om å avholde spesialen samme helg som med Nkk Drammen i Juni 2016 (se epost 
12.09.15). Hva gjør vi videre? 
 
Sak 1/15:  
Klagesak  
 
Sak 32/14  
Styrets og komiteenes arbeidsoppgaver. Se vedlagt fil slik at alle er kjent med arbeidsoppgaver i styret og 
komiteer. 
 
Eventuelt: 
- Er årsmøte protokollen/ referatet ferdig signert og lagt inn på klubbens hjemmeside? 

-  Aktviteter i klubben: avholde kurs, seminar, utstilling eller prøver?   
       
 

 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar 
Tidsfrist 
 

    
Saksnr: Oppfølgingssaker Ansvar Tidsfrist 

 
5/14 Helseundersøkelsen. 

Styret ønsker å få en oppdatering fra Raserådet om punktene i 
undersøkelsen og hvilke kriterier som ønskes satt ift deltagelse. 
Samt undersøkelsens varighet. Styret ønsker et tettere samarbeid 
og bedre informasjonsflyt mellom styret og raserådet. 
Styret har tatt kontakt og avventer videre svar fra raserådet evt 
sender purring.  

Styret  

http://www.american-akita.no/om-klubben/referater/2015-2/
http://www.american-akita.no/om-klubben/referater/2015-2/


 
27/14 Rasespesial 2016 

Spesialen for 2016 vil bli på Hunderfossen lørdag 14.mai, 
Lillehammer (dette var bestemt og søkt NKK ved forrige Styret). I 
en epost fra juli 2015 ønsket ikke Japanspesialen (NSK og NAK) i 
utgangspunktet ingen samlokalisering med NAAK utstillingen. 
Primært ønsker de at NAAK fant et annet sted for utstillingen. 
Vedtak: 
Styret ønsker å jobbe for et videre samarbeid også fordi mange av 
våre medlemmer har etterlyser/ savner den felles utstillingen på 
Hunderfossen?  
NAAK vil påny ta kontakt med Japanspesialen for å drøfte 
muligheter, samarbeid etc.  
Det jobbes fortsatt med hvor utstillingsringen skal plasseres. 
Ansvar for spesialen 2016 er Linn, Kai og Hege. 
Hege sjekker ift sponsorer- 

Styret 
Kai Erik 

 

  
 

 
 
 

 
 
 

1/15 Klagesak (tidl. Sak til NKK disiplinærkomite) 
Svar fra NKK foreligger og Styret må behandle saken selv. Brev vil 
bli sendt til de involverte. 
Innhold og sak unntatt offentlig 

Styret 
Siv,Nina 

 

32/14 Styrets og komiteenes arbeidsoppgaver. Alle medlemmer i Styret 
skal ha lest og være kjent med den enkelte vervs oppgaver både i 
styret , råd og komiteer. 

Styret  

EVT Aktiviteter i klubben? Avholde kurs, seminar, utstilling eller 
prøver? 
Vedtak: 
1. Kalender: Det jobbes med å få laget en års-kalender med bilder 
av medlemmers innsendte bilder. 
2. Planlegge handlerkurs evt groomingkurs 
3. Redaktøren i Great News ønsker flere medhjelpere. 
 

Hege, Kai  

  
Neste styremøtet 7.desember 2015 

  

 


