
 

Norsk American Akita Klubb 

Møte protokoll 
 

Møte: Styremøte Tilstede: Nestleder: Lill Skjæveland 
Sekretær: Mirjam Solbakk 
Kasserer: Linn Hanssen 
Styremedlem: Alex-Sander Myhre 

Møtedato: 01.12.2014 
Tidspunkt: Kl.18.00 
Sted: Skype 
Møteleder:  Mirjam 
Referent: Mirjam Forfall: 

Årsak 
Leder: Siv Nilssen meldt frafall 
Styremedlem: Per Frogner meldt frafall 

 
Agenda: 
Saksliste 

 Møteinnkalling og saksliste godkjent 
 Protokoll/referat fra møte 13.10.2014 og 03.11.2014 er godkjent 
 Klubbens økonomi, status. Inntekter 
 Aktiviteter, foredrag. MH-beskrivelse 
 Oslo Pet Show- Norges Varemesse, Lillestrøm - 14. 15. november 2015.  
 Kontingentkrav 2015. Fått forespørsel fra NKK om dette.  

 
Oppfølgingsaker: 

 Sak 7/14:  Avslrådskurs.  
 Sak 11/14: Europautstilling/ Rasespesialen 2015.  
 Sak 19/14: Raserådets sammensetning (rullering av medlemmer, samarbeid styret og raserådet).  
 Sak 25/14: Valpeshow 2015.  
 Sak 29/14: NAAK domene, hjemmeside. Status v/Mirjam 
 Sak 32/14: Styrets/ komiteenes oppgaver-retningslinjer. 

 
Eventuelt: 

 Valpeformidler 
 Klubbeffekter 

 
 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar 
Tidsfrist 
 

33/14 Klubbens Økonomi: 
Klubben må ha inntekter da det fremover vil gå ut veldig mye ift 
til det som kommer inn. Vi har noen store utgifter foran oss for 
eksempel helseundersøkelse kr.8000,- og spesialen etc.  
Forslag til nye arrangementer som kan gi inntekter? Valpeshow 
Østlandet, Rogaland og Trøndelag? Foredrag ift mentalitet og MH 
beskriving? 
Vedtak: Se sak  25/14:valpeshow og sak  33/14: MH-beskrivelse 
 

Styret  

34/14 MH-beskrivelse/ aktiviteter, foredrag: 
Medlemmer har etterlyst andre aktiviteter enn utstilling i 
klubben. Det har blitt skrevet en liten artikkel i Great News om 
mentalitet og bruk av MH-beskrivelse som verktøy i jobb med 
hund og i bruk ift avl.  
Mirjam foreslår å avholde og planlegge et heldags foredrag/ 
seminar på vårparten med 2-3 foredragsholdere. Dette seminaret 
skal gi medlemmer + andre en økt forståelse om adferd, 

Mirjam  
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mentalitet og hvordan bruke MH-beskrivelse som verktøy i avl 
samt hvordan forstå din hund bedre i hverdagssituasjoner.  
Det er et mål og få rekruttert 2-3 medlemmer til å gjennomføre 
figurantkurs i løpet av våren (NAAK dekker kurset mot at de 
jobber gratis for klubben 3-4 ganger). Figurantkurs er et 
terminfestet kurs via NKK. (kan videreutdannes til testleder). I 
dag har klubben 1 utdannet testleder og 1 figurant.  For å 
gjennomføre en MH-beskrivelse trenges 1 testleder og 2-3 
figuranter. I tillegg også 2 beskrivere/dommere eksternt (inkl 
NKK oppnevnt) 
Deretter er målet å kunne arrangere selve MH-beskrivelse 22-23 
august om alt går etter planen. (åpent for alle).  
Vedtak: 
Seminaret og MH-beskrivelse planlegges og gjennomføres. 
 

35/14 Oslo-Pet show: 
Klubben har fått innbydelse til Oslo Pet Show- Norges Varemesse, 
Lillestrøm, 14-15. November 2015. Delta? (Koster min 3280,-). 
Vedtak: 
Klubben deltar ikke i dette denne gang pga økonomi og tid. 
 

- - 

36/14 Kontingentkrav 2015.  
Fått forespørsel fra NKK om dette. Kontigent blir det samme som 
tidligere da det ikke har kommet forslag om endringer på 
årsmøtet.( kr.300,-) 
 

- - 

Saksnr: Oppfølgingssaker Ansvar Tidsfrist 
 

7/14 Avlsrådskurs 2015: 
Lisa Johansen, Mirjam Solbakk og Alex-Sander Myhre er påmeldt 
til avlsrådskurs 2015.  
Vedtak: 
Da styret dekker 50% påmelding for 2 stykker anbefales det 
praktisk å gjøre det slik at Styret betaler påmeldings kontigenten 
til NKK i sin helhet. Hver av de påmeldte betaler sin andel av 
kursavgiften til NAAK med betalingsfrist 14 dager slik: 
Lisa: 1165,- 
Mirjam: 1165,- 
Alex-Sander: 2330,- 
 

Styret 
Linn 

14 dager 

11/14 Europautstilling/ Rasespesialen 2015:  
Styret har fått melding fra NKK vedr pris for deltagelse: 
«Forutsetningen for å arrangere utstilling tilknyttet EUW-15 er og 
har alltid vært at påmeldingsavgiften ikke skulle fravike EUW-15. 
Det vil si ikke lavere en laveste påmeldingsavgift på kr. 560,- 
uavhengig av hvor utstillingen avholdes». (Jfr. epost fra NKK 
20.11.2014). 
Vedtak: 
Klubben setter opp påmeldingsavgiften iht NKK krav. 
Påmeldingsavgifter blir da kr.560,- for voksne og valper kr.200,- 
 

Styret  

19/14 Raserådets sammensetning: 
Styret ønsker tettere samarbeid med raserådet. Hvordan skal 

Siv 
Lill 
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rullering av medlemmer i raserådet skje, arbeidsoppgaver etc. 
Vedtak: 
Nestleder tar kontakt med leder i raserådet for tilbakemelding og 
forslag. 
 

25/14 Valpeshow 2015: 
Som et ledd i å få litt inntekter til klubben planlegges det 
valpeshow i 2015 på Østlandet, Sørlandet og Trøndelag. Styret 
håper å rekruttere flere medhjelpere til utstillinger blant 
medlemmene. Mirjam og Alex-Sander skal se igjennom klubbens 
beholdning av sløyfer og rosetter. Bestille inn mer hvis behov.  
Hver av de ansvarlige skal ha klart til neste styremøte i januar: 
Dato, dommere, sted for utstilling samt premier/ sponsorer. 
Sjekke terminliste for utstilling i 2015 for å unngå kollisjon med 
andre klubbers spesial utstilling og NKK utstilling. 
Østlandet:  
Ansvarlig er Alex-Sander, Mirjam og Per. Sted blir Drammen 
Hundepark. Dommer og dato er ikke helt avklart ennå. 
 
Sørlandet:  
Ansvarlig er Lill og evt Hege. Sted er nesten klart. Dato og 
dommer ikke avklart ennå. 
 
Trøndelag:  
Ansvarlig er Linn + noen flere. Foreløpig i planlegging men blir 
muligens i februar/ mars. 
 

Styret 
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Mirjam. Per 
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Linn 
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05.01.2015 
 
 
05.01.2015 

29/14 NAAK domene og hjemmeside: 
Klubben har nå fått eget domene navn registrert hos one.com og 
heter www.american-akita.no.   Styret har blitt enig om å kjøpe et 
wordpress-theme som er bedre enn den vi har i dag og inneholder 
flere funksjoner samt støtte. Installeres på vår web-hotell så snart 
som mulig. 
Alt av referater, protokoller og maler skal lagres på web-hotellet 
slik at nye styremedlemmer lettere kan overta. 
Mirjam samarbeider med web-redaktør og holder styret 
oppdatert ift fremgang i arbeidet med hjemmesiden. 
 

Mirjam  

32/14 Styrets og komiteenes retningslinjer oppdatering: 
Det er laget et oppdatert forslag på oppgaver og retningslinjer for 
styret og komiteer/råd. Forslaget er sendt til alle i Styret. Dette 
skal alle lese og komme med kommentarer innen neste styremøte 
5.januar 2015. 
 

Styret 
Mirjam 

05.01.2015 

evt Valpeformidler: 
Randi Eide har sagt opp sitt verv som valpeformidler da hun nå 
har en annen rase å jobbe med. Styret og klubben ønsker å takke 
henne for jobben hun har utført for klubben og alle verv hun har 
hatt gjennom flere år. 
Vedtak: 
Linn Hanssen overtar vervet som ny valpeformidler  fra 
31.12.2014 og inntil videre. 
Hun kan kontaktes via epost.(ikke telefon) 

Linn  

http://www.american-akita.no/
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Evt Klubb effekter: 

Pr i dag lagres klubbeffekter hos Mirjam. Dette gjelder 1 
utstillingstelt, 2 stoler, 1 plastkasse med rosetter, 2 brett med 
sløyfer, 3 akita figurer i tre til 1,2 og 3 premieringer.  
Diverse gamle papirer og referater er foreløpig lagret hos Wenche 
Ulleberg-Bøhmer. 
 

Mirjam  

 


