
 

 

Årsmøte i Norsk American Akita Klubb 2010 
 

Det avholdes årsmøte i Norsk American Akita Klubb fredag 21. mai, altså dagen 

før spesialutstillingen, kl 1800 på Hunderfossen hotell.  

 

 

Vi gjør oppmerksom på at kun medlemmer som har betalt kontingent, samt 

grunnkontigent til NKK for 2010, har stemmerett på årsmøte. 
 

Dagsorden. 

1.  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av 1 møtereferent. 

3. Valg av møteleder 

4. Valg av 2 til å skrive under protokoll. 

5. Valg av tellekorps- 3 stk 

6. Forslag til forretningsorden   Vedlegg 1 

7. Årsberetning fra styret    Vedlegg 2 

8. Revidert regnskap og budsjett for 2009  Legges frem på årsmøtet 

9. Forslag om endring av lover   Vedlegg 3 

10.  Innsendte forslag     Vedlegg 4 

11. Valg       Vedlegg 5 



 

          Vedlegg 1 

Forretningsorden  
Forretingsorden er et sett med regler som skal legges til grunn under 

gjennomføring av møtet. 

 

Forretningsorden godkjennes som første punkt på sakslisten ved åpning av 

møtet. Et medlem som ber om ordet til forretningsorden får det utenom 

oppsatt taleliste, men bare en gang i hver sak. Man har krav på ordet i 

forretningsorden for å foreslå strek, begrensing av taletid eller uttale seg om 

avstemmingsmåte. 

 

Avstemming 

Avstemming foretas etter at alle som ønsker ordet er ferdig, eller det er 

vedtatt å sette strek. Ordstyrer referer de forslag som foreligger og redegjør 

for hvordan avstemmingen skal forgå. Krav om skriftlig avstemming skal tas 

til følge. 

 

Åpen avstemming over et forslag kan foregå ved akklamasjon. Er det mer 

enn et forslag kan votering foregå ved håndsopprekning eller ved skriftlig 

avstemming. Stemmene skal telles av et valgt tellekorps og antallet stemmer 

føres inn i protokollen. 

 

Avstemming kan gjøres ved simpelt flertall, absolutt flertal eller kvalifisert 

flertall. Vanlige saker avgjøres med simpelt flertall, dvs. at det forslaget som 

får flest stemmer blir vedtatt. 

Lovendringer avgjøres ved kvalifisert flertall, dvs. at stemmer for må være 

mer en 2/3 av avgitte. Absolutt flertall betyr at et forslagg må ha fått minst 

halvparten av de avgitte stemmene. Absolutt flertall skal benyttes ved 

personvalg. 

 

Avstemmingsregler: 

Hvis det forekommer flere forslag til vedtak i en sak skal ordstyrer gå frem 

slikk: 

1. Forslag som ikke direkte angår saken forkastes straks 

2. Eventuelt utsettingsforslag tas opp til avstemming. 

3. Blir dette ikke vedtatt, skal en begynne med å sette opp de mest 

ytterliggående forslag opp mot hverandre. 

 

Fremgangsmåte ved valg: 

Ved valg brukes absolutt flertall. 

 

 



 

           Vedlegg 2 

Styrets årsberetning for perioden 2009/2010. 
 

Styret 

Styret har siden årsmøte 29. mai 2009 bestått av: 

Ledere  Wenche Ulleberg-Bøhmer 

Nestleder Lisa Johansen i ett styremøte, deretter Isak Bråten 

Sekretær  Åshild Eikenes Sjøli 

Kasserer  Linn Hansen 

Styremedlem Isak Bråten i ett styremøte, deretter John Aareskjold Tjøtta 

Varamedlem John Aareskjold Tjøtta i ett styremøte, deretter ledig 

Varamedlem Brit Solberg 

 

 

Møter 

Styret har siden årsmøte 2009 avholdt 7 styremøter. 

 

Andre utstillinger 

Styret har mottatt en rekke forespørsler fra klubber som ønsker å ha med 

American Akita på sine utstillinger neste år. Ingen klubber har fått negativt 

svar. 

 

 

Saker 

Styret har dette året arbeidet mye med medlemsbladet og internettsidene, da 

redaktøren dessverre trakk seg fra vervet. Vi har fortsatt ikke fått på plass ny 

redaktør. 

 

Styret har videre arbeidet med spesialutstillingen. Vi har gått i samarbeid 

med NSK og NAK om en felles utstillingskomitee hvor to kandidater fra 

hver klubb er representert. 

 

I tillegg har Wenche Ulleberg-Bøhmer og Friedrich Birkmar arrangert et 

handlerkurs på vegne av klubben. 

 

Styret takker for året som har gått og håper på et fortsatt godt samarbeid med 

klubbens medlemmer i den kommende perioden. 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Norsk American Akita Klubb 

 



           Vedlegg 3 

LOVER FOR NORSK AMERICAN AKITA KLUBB 
 
KAPITTEL 1, NAVN OG FORMÅL 

KAPITTEL 2, ORGANISASJON 

KAPITTEL 3, MEDLEMSKAP 

ETTERSKRIFT,   DEFINISJONER 

 

KAPITTEL 1, NAVN OG FORMÅL 
§ 1 Navn 

 

Klubbens navn er Norsk American Akita Klubb. 

 

§ 2 Tilknytning 

 

Klubben er tilknyttet Norsk Kennel Klub (NKK) som samarbeidende klubb, 

og omfatter rasen American Akita. 

       

§ 3 Formål 

 

Klubbens formål er: 

- Fremme utviklingen av American Akita som rase 

- Arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard og bruksegenskaper 

- Bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og 

sosialt vel tilpassede individer 

- Arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med  

hund drives i verdige former 

- Legge mulighetene og forhold til rette for medlemmene for 

aktiviteter med hund  

- Ivareta medlemmenes kynologiske interesser 

 

KAPITTEL 2,  ORGANISASJON 
§ 1 Klubbens organer 

 

- Generalforsamling 

- Ekstraordinær generalforsamling 

- Styre 

- Valgkomite’ 

 

§ 2 Generalforsamlingen 
 

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av juni og innkalles av 

styret med minst 4 ukers varsel. Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer 

minst 8 uker på forhånd slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkommene 

saker/forslag i den formelle innkallelsen. Med innkallelsen skal følge: 

 

- Dagsorden 

- Undertegnet årsberetning 

- Undertegnet regnskap med revisors beretning 



- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være 

valgkomiteen i hende / poststemplet senest 5 uker før møtedato 

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet.       

Forslag fra medlemmene må være styret i hende / poststemplet senest 5 

uker før møtedato. 

 

Møte og stemmerett i generalforsamlingen har alle medlemmer av klubben som har betalt 

kontingent for det år generalforsamlingen avholdes. 

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan kun stemmes ved fremmøte 

eller ved forhåndstemmer. Forhåndstemmer kan bare benyttes ved valg. 

Forhåndstemmer skal være valgkomiteen i hende senest 1 uke før generalforsamlingen. 

Ved innkallelse skal valgkomiteen angi hvordan forhåndstemmene skal innsendes for at 

stemmegivningen skal være hemmelig. 

Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater er skriftlig 

avstemming ikke nødvendig. 

 

Generalforsamlingen behandler valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å kontrollerer / 

bekrefte protokollen ved signatur, valg av tellekorps, årsberetning, 

regnskap med revisors beretning, planer for drift og aktivitet neste år, budsjett for neste år, 

valg av formann, styremedlemmer og vararepresentanter, valg av revisor med 

vararepresentant, valg av valgkomitè , andre saker som står på dagsorden. 

Generalforsamlingen velger hvert år revisor  og vararevisor. 

Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til generalforsamlingen 

Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller personer med 

kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 

 

 

§ 2. 1 Valg 

 

- Formannen velges av generalforsamlingen ved særskilt valg for 2 år 

- Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen, første gang ved   

loddtrekning 

- Vararepresentantene for 1 år ad gangen 

           

 

§ 2. 2 Tillitsverv 

 

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevern”, 

(dyrevernloven) kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben 

 

§ 2.3 Styrets sammensetning 

-    Leder  Formann  

-    Nestleder Nestformann          

-    Kasserer           

-    Sekretær 

-    Styremedlem 

-    Styremedlem  

          -     Styret er beslutningsdyktig når formann eller nestformann og minst 3 andre 

                 styremedlemmer er tilstede. 

          -     Styret sammenkalles når fungerende formann eller bestemmer eller når 2 



                av styremedlemmene krever det. 

 

 

§2.4 Styrets oppgaver 

 

-    Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen 

-    Velge sekretær og kasserer innenfor styrets midte 

-    Gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen 

-    Oppnevne avlsråd, komiteer, redaktør og representanter for klubben 

-    Utarbeide retningslinjer for avlsråd, komiteer og redaktør  

          -     Styret konstituerer seg selv 

 

§ 2.5 Valgkomiteen  

 

-    Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 1 vararepresentant. 

      Valgkomiteen velger formann innen sin midte. 

      Valgkomiteen tar imot, og skal selv fremme forslag på kandidater 

      på de verv som skal besettes. 

 

KAPITTEL 3,  MEDLEMSKAP 
§ 1 Medlemskap 
 

Som medlem kan styret, etter søknad, ta opp enhver uberyktet person. 

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben 

og/eller hundesaken. Stemmerett har medlemmer som har fylt 16 år. 

 

§ 2 Medlemskontingent 
 

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret. 

Medlemmene har ingen rettigheter før kontingenten er betalt. 

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år kan styret beslutte 

å stryke som medlem. 

 

§ 3 Medlemsplikter 

 

Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. 

Medlemmene forplikter seg til å opptre på en slik måte at klubbens formål 

og anseelse fremmes. 

Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid.. Medlem som ikke har 

Betalt skyldig kontingent, eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i 

riktig tid kan ikke påberope seg rettigheter i klubben. 

 

 

§ 4 Opphør av medlemskap 

 

Medlemskap i klubben opphører ved: 

- Utmeldelse 

- Strykning på grunn av manglende kontingentbetaling 

og/eller annen uregulert gjeld til klubben 

- Eksklusjon besluttet av klubbens styre, NKKs Disiplinærkomitè’, 



samarbeidende klubb som NKK har overenskomst med. 

  

 § 5 Utmeldelse 

 

 Medlemmer som ønsker å tre ut av klubben må underrette styret skriftlig innen 

 en måned før kontingentens forfall, eller må kontingenten for den følgende perioden 

 betales. 

 

 § 6 Eksklusjon og strykning 

 

Person som er ekskludert av en annen samarbeidende klubb kan ikke opptas som 

medlem uten anbefaling av den klubb som har foretatt eksklusjonen. 

 Eksklusjon krever ¾ flertall av fulltallig styre. 

Styret kan også stryke medlem på grunn av manglende kontingentbetaling eller annen 

uregulert gjeld i forhold til klubben uten at kravet dermed bortfaller. 

Person som er nektet opptakelse, strøket eller ekskludert, kan etter eget valg anke 

avgjørelsen inn for klubbens generalforsamling eller til klubbenes Samordningsutvalg. 

Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen beviselig er 

meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i det valgte organ 

godtas som endelig og inappellabel. (endelig resultat, ikke ankebart). 

Styret som ekskluderer plikter å gjøre den ekskluderte oppmerksom på ankeinstans, 

ankefrist og at Samordningsutvalgets avgjørelse er endelig og bindende. 

 

§ 7 Æresmedlem 

 

Styret kan på generalforsamling foreslå særlig fortjente medlemmer som 

æresmedlemmer. Det kreves 2/3 flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer 

betaler ikke kontingent. 

 

DEFINISJONER 

Absolutt flertall :  Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. 

                             Blanke stemmer er gyldige stemmer 

Kvalifisert flertall:  Mer enn en spesifisert størrelse (f.eks 2/3 flertall ved 

lovendring) r for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer. 

Simpelt flertall:  Det forslaget som får flest stemmer blir vedtatt 



          Vedlegg 4 

 

1. Web-redaktør og redaktør for Great News kan ikke vara et medlem i 

styret.  

2. Styret kan ikke ta beslutt om redaksjonelt inhold på web eller i Great 

News.  

3.  Redaktør skal motta honorar for arbeidet fra klubben. 

4. Det er styrets ansvar at finne en redaktør på min 2 års kontrakt. 
 



           Vedlegg 5 
FORHÅNDSSTEMMESEDDEL 

Kandidat leder 

Wenche Ulleberg-Bøhmer, nærmere 30 enn 25 år. Hun er gift og har en sønn på 5 år. 

Wenche er leder av NAAK i dag, og det har hun vært i fire år, hun har sittet i styret siden 

2001. I tillegg har han hatt flere verv i Shibklubben. Wenche er født og oppvokst med Akitaer 

og driver oppdrett av Shiba og Am.Akita med kennelen Negi-Inu. 

 

Kandidat nestleder: 

Friedrich Birkmar, 34 år. Utdannet innen markedsføring og PR ved HIM Montreux, 

Schweiz. Har arbeidet i Australia, Schweiz, England og USA. Har hatt ledende stillinger 

innen Nordiske og Internasjonale bedrifter og har de siste 7 årene drevet et fremgangsrikt PR-

byrå i Oslo. Birkmar er oppvokst med rasene Labrador og Drever som hans foreldre brukte til 

jakt, utstilling og avl. Idag driver han meget fremgangsrikt Estava Rain American Akitas 

sammen med Terje Aasjord. De har hatt rasen siden 1993 respektive 2000.  

 

Kandidat sekretær: 

Sissel Lindseth Lyngvær er 42 år, gift med Bjørn og har 2 tenåringsbarn. Hun er nordmann, 

som flyttet til Dalarna i Sverige for snart 11 år siden. Bor på landet med 7 Am Akitaer. Hele 

familien er engasjert i hundeholdet. Sissel og Bjørn skaffet sin første Am Akita i 1995. For 4 

år siden ble de kjent med Mayn og Kai Bråten, Inter Vivos, og ble oppfordret til å prøve 

hundeutstilling. Debuterte i ringen 2008, og ble bitt av "basillen". 4 av dem er nå Svenske 

Championer. Alle deres hunder eies sammen med Inter Vivos i Norge.  

 

Kandidat styremedlem 

John Aareskjold Tjøtta . 26 år. Bor på et lite småbruk på Jæren, nærmere bestemt Bryne. Er 

daglig leder og deleier i PRO PET AS, som produserer våtfor og snacks til hund. Har drevet 

med Akitaen siden barnsben av og er den ene halvdelen i Kennel Ølenskjold. Andre halvdel 

har hans far, som var blant de første oppdretterne av rasen her i landet da han startet opp i 

1983. Han har også de seneste årene startet opp med et lite oppdrett av Shiba Inu. Har hatt 

diverse poster i klubben tidligere. John er lidenskapelig opptatt av avl og oppdrett av alle 

slags typer dyr, men da særskilt Amerikansk Akita.  

 

Kandidat varamedlem: 

Arne Harald Paulsrud, født i 1950 og bosatt i Gjøvik kommune. 

Han er gift med Marit, har en sønn, Leif Cato, på 22 år. 

Arne og Marit fikk sin første akita i 1987. Organisasjonsrelatert erfaring: Organisasjonskurs i 

NKK’s regi. Sekretær ”noen runder” i NKK avd. Hedmark og Oppland. Han har hatt en del 

forskjellige verv i Norsk Akita Klubb gjennom årene. Han var også med på å starte Norsk 

Shiba Klubb, der satt han en valgrunde som styremedlem, samt en som sekretær. 

 

Kandidat annen-vara: 

Mayn Karin Bråthen, også nærmere 30 enn 25 år. Har vært aktiv i NAAK styret ved flere 

anledninger og i forskjellige verv. Mayn er grisebonde og har også organisasjonserfaring fra 

Bondelaget og andre lag. Mayn er gift med Kai Magne og har tre barn og to barnebarn. Mayn 

og Kai Magne driver kennelen Inter Vivos. De bor i Stokke. 

 

Kandidatene er medlemmer av NAAK og ønsker å delta i klubbarbeide etter de 

retningslinjer som er gitt i lover og reglement som NKK og NAAK har, og de styringer de 

pålagt av årsmøte.  



Valgkomiteen takker for seg og ønsker klubben et godt valg. 

 

Med vennlig hilsen 

Valgkomiteen 

 

BRUKSANVISNING 

 
1. Forhåndsstemmer ved valg. 

Klubbens regler gir muligheter for de av klubbens medlemmer som ikke kan møte 

på årsmøte til å gi sin stemme til valget. Det er kun mulig å gi forhåndsstemme på 

kandidatene som stiller til valg, altså ikke adgang til å sende med fullmakt ved 

valg. Fullmakten gjelder kun øvrige saker.  

 

Forhåndsstemming foregår på følgende måte: 

 Sett X for Ja ved den kandidaten du ønsker at skal bli en del av det nye styret. 

Sett et X for Blank for den kandidaten du ikke ønsker at skal bi en del av det nye 

styret. 

Intet X er ikke avgitt stemme. 

NB! Kun 1 X per kandidat og styreverv. 

 Stemmeseddelen legges i lukket, umerket konvolutt. 

 Konvolutten med stemmeseddelen legges i ny konvolutt sammen med resten av 

stemmeseddelen (merket ”Forhåndsstemmen er avgitt av”), påført navn og adresse 

 

Alt dette sendes til: 

NAAK VALG Åshild Eikenes Sjøli 

Chr Tomters veg 5A 

2005 Rælingen 

 

Konvolutten må sendes til sekretær Åshild Eikenes Sjøli og være poststemplet senest 14 mai 

2010,  



NB! Skriv ikke ditt navn på stemmesteddelen, eller på den konvolutten som 

stemmeseddelen legges i. 

(Klippes av og legges i ytre konvolutt) 

 

FORHÅNDSSTEMMEN ER AVGITT AV: 

 

 

 

Navn: 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Adresse: 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Postnr:…………………  Poststed:……………………………………………………. 

 

 

(bruk BLOKKBOKSTAVER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLIPP!(Fullmakten gis til den som skal ivareta stemmen din på årsmøte.) maks 2 

fullmakter pr. person  

FULLMAKT 

 

 

 

Jeg…………………………………………………………………. 

 

      Gir herved………………………………………………………………….. 

 

Fullmakt til å bruke min stemme på årsmøte i NAAK 21. mai 2010  

 

 

     Sted…………………….    Dato……………………… 

 

 

 

Underskrift…………………………………………………………. 



 

STEMMESEDDEL VED NORSK AMERICAN AKITA KLUBBS ÅRSMØTE 2010  

 

Kun et x per kandidat 

 

Leder for 2 år  Wenche Ulleberg-Bøhmer  Gj 

          Ja  Blank 

 

Nestleder for 1 år  Friedrich Birkmar  Ny 

          Ja  Blank 

 

Styremedlem for 1år John Aareskjold Tjøtta Ny 

          Ja  Blank 

 

 

Sekretær for 2 år  Sissel Lindseth Lyngvær Ny 

          Ja  Blank 

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Varamedlem for 1 år Arne Harald Paulsrud  Ny.   Ja  Blank 

 

 

Varamedlem for 1 år Mayn Bråthen  Ny   Ja          Blank 

 

 

Revisor for  Øyvind 

1 år   Hennie   Gj.   Ja  Blank 

 

Valgkomite for  John 

1 år   Aareskjold Tjøtta Gj   Ja  Blank 

 

Valgkomitè for  Kai Magne 

1 år   Bråten   Gj   Ja  Blank 

 

Vara valgkomite for 

1 år   Styret   Nytt   Ja  Blank 

 

 

Kun 1 X per kandidat. 

 

 

 

      

 


