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Styret har bestått av: Leder:  Aina Brønstad 

Nest Leder:  Bente Vedal 

Kasserer:  Linn Hansen 

Sekretær:  Sissel Lyngvær 

Styremedlem: Lisa Johansen 

Varamedlem: Cassandra Karlsen 

   

Styret har hatt 7 møter: 30 august 2011   Referat finns 

  22 juni 2010  Referat finns 

  15 sept 2010  Referat finns 

  03 nov  2010  Referat finns 

  05 jan   2011  Referat finns 

  16 febr  2011  Referat finns 

  23 mars 2011 Referat finns 

 

 

 

Alle møter har foregått på ”skype”. Innkallelse har blitt sendt ut pr mail. 

 

 

Hva styret har jobbet med siden årsmøte 2010: 

 

1. Evaluering Årsmøte 2010 

 

Bare 9 medlemmer møtte opp på klubbens årsmøte som ble avholdt på Hunderfossen Hotell 

kl. 18.00, fredag 21. mai 2010 i samband med Japanspesialen. 

Vi antar at den dårlige oppslutningen skyldes at det omtrent bare var disse av våre 

medlemmer som stilte ut hund denne helg. 

En annen årsak kan være at møte begynte for tidlig på kvelden. 

 

Styrets konklusjon er at vi også i fremtiden legger årsmøtet til Japanspesialen, men at vi 

starter møtet senere på kvelden. Samtidig håper vi på at medlemmer utover oss som driver 

med utstilling også vil komme. 

 

 

2. Evaluering Japanspesialen 2010 

 

I følge vår kasserer ble overskuddet på klubbens utstilling år 2010 ca. kr 5.000,- 

NAAK har bare fått positiv respons på sin egen utstilling fra de som stilte ut hund.  

Men de av våre medlemmer som hjalp til med å arrangere, ønsker at flere hjelper til i 

fremtiden. Arbeidsbelastningen var stor på de få personer som stilte opp. 

 

 

 

 

3. Medlemsbladet ”Great News” og  Årbok 



 

 

 

Da nåværende styre tok over mai 2010, hadde klubben ingen redaktør til medlemsbladet 

”Great News”. Meningen var at bladet skulle komme ut 4 ganger per år, og sendes ut til alle 

medlemmer. Man søkte ny redaktør, men fant ingen som var villig til å ta på seg oppgaven. 

På styremøte 15. september ble det derfor fremmet forslag om Årbok. 

Utgangspunktet for dette var at våre medlemmer ikke hadde fått noen medlemsblad. 

Et annet argument var å skape noe unikt i samband med klubbens 10 års jubileum 2011.  

Styret var splittet mht Årboken. Men flertallet bestemte likevel at klubben skulle gjøre en 

Årbok. Denne var betydelig dyrere å trykke enn ”Great News”. 

Årboken kom ut i januar 2011. Takk til de ildsjeler som gjorde dette mulig.  

Helt fram til deadline for trykk, kjempet de for å skaffe stoff til boken. 

Årboken ble sendt ut til alle medlemmer. Også tidligere medlemmer.  

I tillegg ble den sendt ut til oppdrettere i Sverige og Danmark, samt noen av de dommerne 

som hadde dømt vår rase 2010. Forhåpningen var at dette skulle gi flere nye medlemmer, 

samt flere utstillere til vår utstilling på Japanspesialen 2011.  

Kostnaden for trykk av logo på konvolutter, samt porto til utlandet fikk vi i pengegave. 

Den totale kostnaden for trykk av Årbok, konvolutter samt porto i Norge kostet klubben kr 

19.228,-.   

Som nevnt tidligere var enkelte i styret i mot Årbok pga de høye kostnadene, samt at man 

mente medlemmene hadde krav på 4 blad hvert år. 

Våren 2011 meldte derfor en person i styret sin interesse som redaktør for ”Great News”.  

Personen vil sette sammen et blad, som sendes ut til alle våre medlemmer før årsmøtet. 

Styret ser positivt på dette, og ser frem til utgivelsen av bladet igjen. Stort takk!  

På årsmøtet får så medlemmene stemme om de i fremtiden vil ha Årbok eller ”Great News”. 

 

4. Hjemmeside: gammel og ny 

 

Da nåværende styre tok over hadde klubben en hjemmeside som sjelden ble oppdatert.  

Etter en stund oppdaget man dessuten at siden lå nede som følge av at vi hadde glemt å betale 

for domene. Styret besluttet derfor å gjøre en ny, mer brukervennlig hjemmeside. 

En ny hjemmeside ble bygd opp: www.americanakitaklubb.com. 

Siden vil bli oppdatert for oss mot betalning.  

I tillegg til informasjon om klubben, styret, hunderasen, resultat og oppdretter annonser, finns 

det ulike lenker som bla gjør det mulig for personer å melde seg inn i klubben, melde på hund 

til Japanspesialen, samt sende inn bilder. 

 

5. Japanspecialen 2011  

 

2 personer fra styret har sagt seg villig til å være med i utstillingskomiteen 2011.  

Medlemmer i styret har skaffet sponsorer og premier. Klubben har dessuten mange av 

premiene som behøves på lager. I håp om å få flere deltagere til vår utstilling har vi foruten 

annonse i Hundsport også en annonse på hjemmesiden til American Akita Klubb Sverige og 

Dansk Spidshundklubb. Tidligere deltagere på Spesialen har fått tilsendt Årbok.  

 

Styret har boket dommer til Spesialen 2012, 2012 og 2013. 

Fra og med 2014 ønsker utstillingskomiteen få siste ordet mht valg av dommer. Dette for å 

unngå dobbelbokning, spare penger, samt gjøre det lettere mht billetter, transport med mer. 

Klubben får selvsagt komme med ønsker/forslag. 

 

 

http://www.americanakitaklubb.com/


 

 

6. Medlemmer og deres rettigheter   

  

Enkelte i styret har ment at klubben forskjellsbehandler medlemmer ut i fra nationalitet. 

Styret har diskutert saken, men flertallet besluttet at Valpeformidling og Oppdretterannonse i 

Norge bare gjelder for Norske medlemmer.  

 

7. Valpeformidling 

 

Klubben har ny valpeformidler. 

Nåværende styre har besluttet at bare norske medlemmer kan benytte seg av denne tjeneste.  

 

8. Klubbens rekvisita/lager  

 

Personen som har hatt klubbens rekvisita lagret hjemme hos segkan ikke lenger ha det pga  

plassmangel. Styret har funnet en person i klubben som har sagt ja til lager hjemme hos seg. 

  

 

 

 

 

      /Sissel 


