Årsberetning Norsk American Akita Klubb
2011- 2012
Styret har bestått av:

Leder:
Nest Leder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Varamedlem:

Aina Brønstad
Bente Vedal
Linn Hansen
Sissel Lyngvær
Lisa Johansen
Cassandra Karlsen

Styret har hatt 5 møter:

30 aug 2011
12 okt 2011
18 jan 2012
27 feb 2012
19 apr 2012
i beg av mai

Referat finns
Referat finns
Referat finns
Referat finns
Referat finns

Styret skal ha 6. møte

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

Hva styret har jobbet med siden årsmøte 2011:
1. Evaluering Årsmøte 2011
Ordinær generalforsamling ble avholdt på Hunderfossen Hotell fredag 10. juni 2011.
Det var 20 stemmeberettigede inklusive forhåndstemmer.
Flere av valgkomiteens kandidater ble ikke valgt in i styret, da flere av våre medlemmer
valgte å blanke valgkomiteens innstilling.
Dette resulterte at klubben ble stående uten et komplett styre.
Et interiumstyre ble opprettet fram til ekstraordinært årsmøte i august.
Det finns ingen referat fra dette ekstraordinære årsmøtet

2. Evaluering Japanspesialen 2011
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 i år igjen stor på de få personer som stilte opp.
3. Medlemsbladet ”Great News”
Da nåværende styre tok over i august 2011, hadde klubben ingen redaktør til medlemsbladet
Man søkte ny redaktør, men fant ingen som var villig til å ta på seg oppgaven.
Lisa sa seg derfor villig til å ta på seg oppgaven som midlertidig redaktør for 1 nummer.
Denne utgaven har blitt sendt ut til våre medlemmer.
Neste utgave kommer ut etter Japanspesialen .

Styret har med utgangspunkt i redaktør-problematikken fremmet et forslag om endring i
klubbens vedtekter mht til antall medlemsblad pr år.
Ønske om at det i fremtiden bare skal gis ut 2 medlemsblad pr mot 4 som det står p.d.d.

4. Hjemmeside: gammel og ny
Under nåværende styre er det følgende hjemmeside som har vært i bruk:
www.americanakitaklubb.com. Denne siden ble opprettet under forrige års styre.
Siden har blitt oppdatert 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.
Det har innkommet kritikk på rasebeskrivelsen som har ligget ute på siden fra start.
Nåværende styre har endret denne og ny ble lagt ut i oktober 2011.
Fra og med oktober 2011 har nåværende styre fjernet gammel uaktuell informasjon, samt
prøvd å legge til ny fortløpende.
Samtidig har Lisa vært i kontakt med Randi Håkonsen som har tilbudt seg å lage/oppdatere
hjemmeside for klubben uten betaling.
Styrets flertall har godtatt forslaget, da dette vill redusere klubbens utgifter.
Hjemmesiden er omtrent ferdig. Adressen er: www.norskamericanakitaklubb.com
Alle medlemmer vill få informasjon om overgang til denne hjemmeside i samband med
årsmøtet. ”Gammel” hjemmeside vil være aktiv i en overgangsperiode.

5. Japanspecialen 2012
Lisa har vært styrets representant i utstillingskomiteen for Japanspesialen 2012.
Medlemmer i styret har skaffet sponsorer og premier. Klubben har 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 hos Svenske American Akita Klubb.
Pga problemer med å få dommerkabalen å gå i hop, har utstillingskommiteen besluttet at
dommeren Marianne Holmli som NAAK har invitert, ikke får dele ut stor cert til vår rase.
I stedet kommer Erna Upmeijer dele ut stor certet. Dommeren er booket av NSK.
Fra og med 2014 ønsker utstillingskomiteen få siste ordet mht valg av dommer.
Vår klubb har mulighet til å foreslå 10 dommer kandidater.

6. Medlemmer og deres rettigheter
Enkelte i styret 2010-2011 har ment at klubben forskjellsbehandler medlemmer ut i fra
nationalitet. Saken ble tatt opp på årsmøte i 2011, men ingen endring beslutt ble tatt.
Saken fremmes på nytt ved årets generalforsamling.

9. Valpeformidling
Klubben har ny valpeformidler: Aina Brønstad
Styret har diskutert om våre medlemmer og oppdrettere i fremtiden skal få mulighet å
annonsere valpekull og omplaseringshunder på klubbens hjemmeside.
NKK sine etiske rettningslinjer mht til avl skal da gjelde.

10. Helseundersøkelse
Styret har besluttet at vi ønsker delta i en helseundersøkelse i samarbeid med Nors vetrinær
høgskole. Dette er en lang prosess. Men vi håper på sikt å kunne få en egen link for vår rase
som alle eiere av Am Akita har mulighet til å svare på anonymt.
Lisa har utarbeidet et skriv til våre medlemmer for å få vite hva som bør være med i
undersøkelsen. Skrivet sendes ut sammen med årsmøtepapirene.

11. Høringer fra NKK
Styret har svart på følgende høringer
- Regler for kennelnavn,
- Rasespesifikke dommeranvisninger
- Endringer i NKK’s Etiske grunnregler for avl og oppdrett
12. Ekstra Stor Cert 2015
NAAK har fått en invitasjon fra NKK om å få ett ekstra Stor Cert i 2015 om vi ønsker
spesialutstilling for vår rase i samband med Europavinnerutstillingen 2015.
Vi som klubb vet ikke om vi ønsker/klarer dette. Er ev avhengig av våre samarbeidspartnere i
Japanspesialen. Utstillingskomiteen får ta stilling til dette.

/Sissel

