NORSK AMERICAN AKITA KLUBB
www.americanakita.no

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

Styremøte
03.11.2014
Kl.20.00
Skype
Lill
Mirjam Solbakk

Tilstede:

Nestleder: Lill Skjæveland
Kasserer: Linn Hanssen
Sekretær: Mirjam Solbakk
Styremedlem: Per Frogner

Forfall:
Årsak

Leder: Siv Nilsen meldt gyldig frafall.
Styremedlem: Alex-Sander Myhre meldt
frafall

Agenda:

Saksliste
 Møteinnkalling og saksliste er godkjent.
 Protokoll styremøte 13.10.2014 godkjennes på neste styremøte.
 Arbeidsoppgaver i styret (fordeling)
 Logo
 Eventuelt
Oppfølgingssaker:
 Sak 28/14: NKK Representantskapsmøte 2014
 Sak 29/14: NAAK domene, hjemmeside
 Sak 19/14: Raserådets sammensetning
 Sak 31/14: Great News, redaksjonen

Saksnr.

Beskrivelse/oppfølging/vedtak

Ansvar

32/14

Styret arbeidsoppgaver:
Det er ønskelig å fordele arbeidsoppgaven i styret mere jevnt.
Tas opp på neste styremøte 1.des 2014 med nytt forslag

Styret

Saksnr.
15/14

Oppfølgingssaker

Ansvar

28/14

NKK Representanskapsmøte 2014:
NAAK skal delta med en representant for å ivareta klubbens
ønsker på årets møte.
Vedtak:
Styret har gjennomgått sakslisten for å forberede hva som skal
velges på vegne av klubben.

Mirjam

29/14

NAAK`s domene, hjemmeside etc:

Lill (Siv)

Web ansvarlig for hjemmesiden kontaktes ift oppdatering av
hjemmesiden.
Linn tar kontakt med tidligere leder i NAAK ift. domene
spørsmål.

Linn

Tidsfrist

Tidsfrist

Logo:
Ny logo er oppdatert.

01.12.2014

NORSK AMERICAN AKITA KLUBB
www.americanakita.no

19/14

Se sak fra forrige møte den 13.10.2014
Raserådets sammensetning:

Lill

Raserådet er oppnevnt av styret. Raserådet bør ha en form for
rullering når medlemmer byttes ut.
Vedtak:
Styret ønsker tilbakemelding fra raserådet hvordan de tenker at dette
bør gjennomføres før Styret endelig vedtar hvordan rulleringen i
raserådet skal foregå. Lill tar kontakt med raserådet for å få innspill
fra dem.
31/14

Medlemsblad Great News:

Redaktøren etterspør hvem som skal delta i redaksjonens
diskusjonsgruppe på Facebook nå da det har vært utskifting i
styret. Det er litt viktig at de som sitter i redaksjonen faktisk
gjør en innsats, ingen vits å ha navnet kun på papir. Tidligere
leder har deltatt som leder fra Styret.
Vedtak:
Lill Chanett er leder for redaksjonen. Medhjelpere er MariaIsabell, Thomas og Lisa.
Fra styret deltar vanligvis leder, men i dennes fravær kan
Mirjam ha kontakt med redaktøren.

Mirjam

01.12.2014

