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 Norsk American Akita Klubb 2013 
 
 
 
 

Sted : Drammen 
Dato: 02.06.2013 
Klokkeslett: 18.00 
 
Alle medlemmer som har betalt kontigent dette år har møte og stemmerett i generalforsamlingen. 
 
Kun saker eller forslag som er meldt inn på forhånd kan behandles i generalforsamlingen. Det 
kan kun stemmes ved fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Ved stemming på saker kan 
medlemmene bruke fullmakter – maks 3 fullmakter- fra medlemmer som har betalt årskontigent. 
Forhåndstemmer  kan kun benyttes ved valg av personer inn i styret. 
 
 
Agenda 
 
1. Godkjenning av innkallelse og agenda 
2. Valg av 2 møtereferenter 
3. Valg av møteleder 
4. Valg av 2 til å skrive under protokoll 
5. Valg av tellekorps 
6. Årsberetning fra styret :(vedlegg 1) 
7. Revidert regnskap 2012 og budsjett 2013: (vedlegg 2) 
8. Godkjenning av lovmal: (vedlegg 3) 
9. Valg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Vedlegg 1 

Årsberetning 
Norsk American Akita Klubb 

2012-2013 
 

Styret har bestått av : 
     Leder :   Lisa Johansen 
     Nestleder:   Aina Brønstad 
     Kasserer:   Linn Astrid Hanssen 
     Sekretær:   Hege Svensen Mjøs 
     Styremedlem: Lill Skjæveland 
     Styremedlem: Bente Vedal 
     Vara:    Mayn Bråten 

Randi Håkonsen trakk seg av personlige årsaker så Bente Vedal overtok hennes verv. 
 

Styret har hatt 4 møter 
     21.08.2012 referat finnes 
     25.10.2012 referat finnes 
     23.01.2013 referat finnes 
     09.04.2013 referat finnes 
 
Alle møter har blitt holdt via Skype. Inkallelse har blitt sendt ut på mail i forkant av møtet.   
 

Dette har styret jobbet med i 2012/2013 
 
 
1. Lovmal 
Denne har blitt gjennomgått og godkjent av styret i Norsk American Akita klubb.denne skal også 
godkjennes på årsmøtet 02.06.2013 
 
1. Hjemmesiden 
Randi Håkonsen sa seg villig til å opparbeidet hjemmesiden vår. Pga av personlige årsaker så hun 
seg nødt til å trekke seg fra styret. Lisa Johansen tok da asnvaret for hjemmesiden. Den er så og si 
ferdig og har fått ny adresse www.amercianakita.no 
 
1. RAS 
Lisa Johansen, John Aareskjold Tjøtta og Mayn Bråten var på RAS- seminar og de utgjør 
utvalget for klubben i Ras-komiteen sammen med Friedrich Birkmar. 
 RAS skal beskrive rasens historiske bakgrunn og utvikling, dagens situasjon, kortsiktige 
og  langsiktige mål, samt beskrive en strategi for å nå målene.  Sentrale områder er rasens 
 populasjon, helse mentalitet og bruksegenskaper, atferd og eksteriør.  Det er viktig å 
 prioritere de områdene det skal fokuseres på, og videre lage en plan for hvordan klubben 



 vil sikre at avlsstrategien følges opp og brukes aktivt. 

1. Japanspesialen 
Lisa Johansen er styrets representant i utstillingskomiteen for 2013. 
Etter speisalen i 2012 har det vært et evalueringsmøte der american akita klubb ikke var 
representert. Der ble det bestemt at klubben ikke får være med å arrangere spesialen i 2014. 
Styret  har da vedtatt av vi skal avholde vår egen spesial på NKK sin utstilling på Bjerke. Lisa har 
ordnet alt med NKK og sendt ut forepørsel ang dommer o.l. 
 
 
 
1. Facebook 
Det har blitt opprettet en facebookgruppe for klubben – Norsk american akita klubb 
Her kan man legge ut bilder, spørsmål, ideer, aktiviteter o.l Man kan også legge ut små spørsmål 
til klubben her. 
Dette for å være mer tilgjengelig for medlemmene og for at vi lettere kan kommunisere sammen. 
Siden fungere greit og blir jevnt brukt. Private eller personlige spørsmål/meldinger skal 
kommuniseres direkte til klubben og ikke på åpne forum. 
 
1. Fordeling av oppgaver 
Valpeformidling: Aina Brønstad 
Hjemmesiden: Lisa Johansen 
Facebook: Hege Mjøs 
10 på topp: Bente Vedal 
Medlemsansvarlig: Lisa Johansen 
Henvendelser fra andre raseklubber: Aina Brønstad 
Kontakt med NKK: Lisa Johansen 
Utstilling: Lisa Johansen 
 
1. Helseundersøkelse 
 Helseundersøkelsen er foreløpig lagt på is da dette blir for dyrt for klubben for øyeblikket. 
 Lisa har hatt kontakt med norsk veterinærhøgskole og fikk info om helseundersøkelsen 
der. 
 
1. Ny dommer og dommerelever. 
Det har blitt godkjent ny dommer for rasen vår dette året, det er Børge Espedal. Det er også 3 
dommerelever på rasen vår dette året. Det er Aleksander Myhre, Ann Wiaeman Stavdal og 
Friedrich Birkmar.   
 
1. Medlemsbladet. 
Lisa Johansen har tatt på seg ansvaret for å få ut et medlemsbladet dette året, men etter dette 
ønsker vi å finne noen andre som vil ta på seg dette ansvaret. Det finnes for øyeblikket ingen 
redaktør for dette bladet og styret ønsker at en eller flere av medlemmene vil ta ansvar for 
medlemsbladet Great News. Det skal utgis 2 blad pr .år. 
 
1. Dogs4All 
Vi hadde stand på Dogs4All dette året. Der hadde Medlem Lena tatt ansvar og ordnet med stand 



og stod å fortalte om rasen vår. Dette er noe vi også ønsker til neste år. Vi håper også at noen 
ønsker å stille i raseparaden. 
 
1. Medlemstall 
Vi har i 2013 92 medlemmer hvorav 6 av disse er husstandsmedelmmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 2 
 
Regnskap - 
foreløpig 
NAAK 2012 

      
   

              

  
Bankbehol
dning pr 
31.12.2012
: 54 032,74 

        

              

  Utgifter     Inntekter     

              

  Hjemmesid
e -3 200   Medlemsk

ap 26 250   

  Medlemsbl
ad -5 644   Utstilling 

2011 20 207   

  Diverse -4 296   Utstilling 
2012 18 291   

  Utstilling -29 708   Renter 843   



        Sum 65 592   

  Sum -42 848         

              

              

              

Vedlegg3 
 

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber  
Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2011 

Vedtatt av årsmøtet den [ ?] med senere endringer, senest av 21.mai 2010 
  
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den  [? ] 
  
  
Kap 1 Innledende bestemmelser                                                  
  
§1-1 Organisasjon og virkeområde                                              
Klubbens navn er Norsk American Akita Klubb, og forkortes til NAAK. Klubben er selvstendig 
rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel 
Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med 
mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover 
som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. 
Klubben omfatter rasene American Akita. 
  
§1-2 Formål                                                                                   
Norsk American Akita Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, 
samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av American Akita som 
rase. Norsk American Akita Klubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av 
hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes 
sunnhet. 
  
  
§1-3 Definisjoner        
Klubbens organer: 
-       Årsmøtet 
-       Ekstraordinært årsmøte 
-       Styret 
-       Valgkomite 
 
Kap 2 Medlemskap og krav til dette                                            
§2-1 Medlemskap                                                                         



Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som 
medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg. 
  
§2-2 Medlemskontingent                                                             
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt 
av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte. 
Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt. 
  
§2-3 Medlemsplikter                                                                    
Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk American Akita Klubb og Norsk Kennel Klubs 
virksomhet samt å følge Norsk American Akita Klubb og Norsk Kennel Klubs lover og 
bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og 
forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva 
gjelder klubbinternt regelverk. 
 
§2-4 Opphør av medlemskap                                                       
Medlemskap i klubben opphører ved: 
a)    Utmeldelse 
Medlemmer som ønsker tre ut av klubben må underrette styret skriftlig innen 1.mnd før 
kontingentens forfall. Ellers må kontingenten for den følgende perioden betales. 
b)    Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller 
annen uregulert gjeld til klubben 
c)     Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK 
d)    Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 
 
§2-5 Disiplinær reaksjoner                                                           
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet. 
 Kap 3 Organisasjon                                                                       
§3-1 Høyeste myndighet                                                              
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av September. 
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av 
lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ 
flertall). 
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. 
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. 
§3-2 Møte og stemmerett                                                            
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett 
og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.      
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i Norsk American 
Akita Klubb 
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. 
Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et fremmet 
forslag må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en debatt 
eller koordinering med andre innspill/forslag. 
 



Forhåndsstemming foregår på følgende måte:  
Sett et X for Ja ved den kandidaten du ønsker at skal bli del av det nye styret Sett et X for Blank 
for den kandidaten du Ikke ønsker skal bli en del av det nye styret Ingen X er ikke avgitt stemme 
NB! Kun 1 X per kandidat og styreverv Stemmeseddelen legges i lukket, umerket konvolutt. 
På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke 
stemmerett. 
 
§3-3 Innkalling                                                                                                                    
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. 
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes 
medlemmet direkte, enten pr post, e-post , i adressert medlemsblad å eller på klubbens egen 
hjemmeside. 
Med innkallelsen skal følge: 
- Dagsorden 
- Årsberetning 
- 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 behandlet. Forslag fra med-lemmene 
må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 
 
§3-4 Årsmøtets oppgaver.                                                            
Årsmøtets oppgaver er å: 
a)    Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer/fullmakter  innkallingen 
og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede. 
b)    Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen 
fra møtet. 
c)     Behandle årsberetning 
d)    Godkjenne regnskap med revisors beretning 
e)    Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På 
dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. 
Benkeforslag er ikke tillatt 
f)     Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 
g)    Velge: 
-        Leder for 2 år 
-        Nestleder for 2 år 
-        sekretær for 2 år 
-        1 styremedlem for  2 år 
-        1 styremedlem for 1 år 
-        2 varamedlemmer for 1 år 
-        Revisor med vararevisor for 1år.(anbefalt 2 år) 
-        Valgkomite med Leder og 1 øvrige medlemmer for 2år 
-        1 vararepresentant valgkomite for 1 år 
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. 
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller 
oppnevnes til tillitsverv i klubben. 
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. 



Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. 
 
§3-5 Ekstraordinært årsmøte  
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for-langer 
det. 
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker 
som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker 
på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. 
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. 
 
Kap 4 Styret m.v.                                                                          
§4-1 Styret                                                                                    
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
 
§4-2 Vedtak og representasjon                                                    
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede. 
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal 
føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK. 
 
§4-3 Styrets oppgaver er å                                                           
-        lede klubben mellom årsmøtene 
-        avholde årsmøte 
-        drive klubben i samsvar med klubbens formål 
-        gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet 
-        oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for 
særkomiteer,  samt redaktør 
-        søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen 
-        velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret 
-        oppnevne representant til NKK-regionen 
  
Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer                                          
§5-1 Valgkomite                                                                           
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for 
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de 
verv som skal besettes. 
 
§5-2 Revisor                                                                                  
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til 
årsmøtet. 
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 
 
Kap. 6 Diverse bestemmelser                                                      
§6-1 Lovendringer                                                                         
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og 
endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det 
tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 
 



§6-2 Tolking av lovene                                                                 
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som 
følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.      
                                                  
§6-3 Oppløsning                                                                            
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må 
stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer 
beslutningen om oppløsning i kraft. 
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte 
noe spesielt tilfaller midlene NKK. 
                                                                                                       
  
Tillegg: 
Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lovmalens 
bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre 
organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap. 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PRESENTASJON	  AV	  NYE	  PERSONER	  PÅ	  VALG	  
	  
	  
NESTLEDER:	  
	  
Styremedlem	  
Mirjam	  Solbakk	  
Jeg	  er	  ei	  utadvendt,	  blid	  og	  allsidig	  dame	  på	  48	  år.	  Er	  utdannet	  sykepleier	  og	  har	  en	  sønn	  på	  26	  år.	  Jobbet	  innen	  
akuttpsykiatri,	  sikkerhetspsykiatri	  og	  rusbehandling.	  Samt	  erfaring	  fra	  Forsvarets	  Sanitet,	  akuttsykepleie/	  løytnant.	  

Har	  erfaring	  med	  hund	  siden	  jeg	  var	  18	  år	  gammel.	  Eide	  og	  jobbet	  med	  schæferhunder	  fra	  1989-‐2005	  hvor	  jeg	  
trente	  ift.	  lydighet,	  bruks	  og	  spor.	  Deltatt	  i	  Norske	  Redningshunder.	  Aktiv	  bruk	  av	  terapihund	  som	  prosjekt	  i	  
forbindelse	  med	  min	  jobb.	  Deltatt	  på	  kurs	  for	  terapihund	  hos	  Torleif	  Lundquist	  i	  2004.�Ble	  etter	  hvert	  interessert	  
hundekjøring	  /sledekjøring	  hvor	  jeg	  brukte	  min	  fritid	  sammen	  med	  alaskahuskyer	  og	  grønlandshunder.	  Deltatt	  og	  
ledet	  helsetjenesten	  i	  VM	  Hundekjøring	  2010.	  Deltatt	  som	  handler	  på	  Femundsløpet	  og	  Finnmarksløpet	  -‐
hundekjøring	  langdistanse.	  Deltatt	  på	  kurs	  i	  «langdistansekjøring	  for	  hundekjørere»	  i	  2005.	  

I	  2007	  så	  jeg	  American	  Akita	  for	  første	  gang	  på	  en	  utstilling	  og	  ble	  forelsket	  i	  denne	  rasen.	  Ble	  selv	  lykkelig	  eier	  av	  
American	  Akita	  i	  2009	  og	  i	  2012	  kjøpte	  jeg	  nummer	  to..	  I	  denne	  forbindelse	  har	  jeg	  blitt	  mer	  og	  mer	  interessert	  i	  
genetikk	  og	  avl.	  Vært	  heldig	  og	  få	  deltatt	  på	  kurs	  i	  «Genetikk	  og	  avl»	  i	  2009	  regi	  av	  NKK.	  Deltatt	  på	  handler-‐kurs	  hos	  
Friedrich	  Birkmar	  og	  Hugo	  Quevedo.�Godkjent	  som	  ettersøk-‐ekvipasje	  på	  klov-‐vilt,	  NKK/Norges	  Jeger-‐/fiskeforening	  
fra	  2010.�Blir	  av	  andre	  beskrevet	  som	  omgjengelig,	  ærlig,	  og	  snobbete.	  Er	  lærevillig	  og	  nysgjerrig.�	  
 
Varamedlem	  
Olav	  Håland	  
26	  år,	  bor	  på	  Varhaug	  i	  Hå	  Kommune.	  Samboer	  med	  Ida	  Herigstad.	  Eier	  en	  hannhund	  American	  Akita	  på	  litt	  over	  1	  
år	  som	  har	  navnet	  Nero.	  
Jobber	  som	  fliselegger	  her	  på	  Jæren.	  På	  fritiden	  blir	  det	  turer	  med	  hunden	  eller	  en	  film	  og	  noe	  god	  mat.�Valgte	  



American	  Akita	  først	  og	  fremst	  pga	  av	  utseende	  da	  jeg	  traff	  en	  for	  om	  lag	  15	  år	  siden.�Da	  jeg	  flyttet	  ut	  å	  fant	  min	  
egen	  plass	  og	  bo	  leste	  jeg	  meg	  opp	  på	  rasen	  og	  fant	  ut	  at	  dette	  virkelig	  var	  hunden	  for	  meg.Liker	  alt	  med	  rasen-‐	  den	  
er	  stor,	  har	  flott	  pels,	  ser	  kongelig	  ut	  og	  er	  knyttet	  til	  sin	  eier.�Ingen	  hund	  jeg	  heller	  ville	  hatt!!	  
	  
	  

Valgkomiteen takker for seg og ønsker klubben et godt valg. 
 
Med vennlig hilsen 
Valgkomiteen 
 

BRUKSANVISNING 
 

1. 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  

             Lisa Johansen 
             Bergkrystallen 43 
             3340 Åmot 
 
Konvolutten må sendes senest 27.mai 
 
 
 
 

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 2013 
 
Kun et x per kandidat 
 
Nestleder for 2 år  Lill Skjæverland  
          Ja        Blank 
 
Styremedlem  for 2 år    Mirjam Solbakken  Ny 
          Ja                Blank 
 
Styremedlem for 1år                         Ny 
          Ja         Blank 
Kasserer   for 2 år             Linn Hanssen           GJ 
  
          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------� 
Varamedlem for 1 år Olav Håland           Ny.   Ja               Blank 
 
 
Varamedlem for 1 år Siri Larsen           Ny   Ja                Blank 
 
 
Revisor for    
1 år    Firma                Gj.   Ja        Blank 
 
Valgkomite for 2 år   Bente Vedal 
                                           Ja        Blank 
 
 
Vara valgkomite for 
1 år   Styret   GJ   Ja        Blank 
 
 
Kun 1 X per kandidat. 

 
 

 
	  


