
 
Rase-råd 
Raserådet er Styrets arbeidsorgan i rase- og avls spørsmål i tillegg til å være et medlemstilbud hvor 

medlemmer kan søke råd om rasen generelt og om avl/ oppdrett.  

 I Oppnevning. 
 Styret i Norsk American Akita Klubb oppnevner og velger medlemmer til Raserådet.  Rådet skal 

bestå av 3-5 medlemmer som til sammen har stor kompetanse på rasen.      
   
II Konstituering og funksjonsdyktighet 

 Rådet konstituerer seg selv.  Et medlem fungerer som leder og er ansvarlig for at Styret holdes 
oppdatert ift rådets arbeid.   
Det føres protokoll over behandlede saker. Kopi av protokoll skal fortløpende sendes til rådets 
medlemmer og Styret i NAAK.  Rådet er ansvarlig for arkivering av materiell og 
korrespondanse.   

 Medlemmene skal gjøres kjent med at taushetsplikt er gjeldende.  Alle opplysninger skal 
behandles med varsomhet. 

 Medlemsskifte skjer ved at 1 medlem byttes ut hvert 2 år. Første gang i 2015.  
 Ved medlemsskifte skal den som går ut av rådet uoppfordret besørge rådets materiell til leder i 

rådet eller til Styret i NAAK så snart som mulig.  Med materiell menes all korrespondanse og 
tilsendt informasjon av betydning for raserådets arbeid. 

  
III Raserådets arbeidsfelt og oppgaver 

 Rådet er Styrets arbeidsorgan i rase- og avls spørsmål i tillegg til å skulle være et medlems 
tilbud hvor medlemmer kan søke råd. 

 Raserådet i NAAK skal ikke være et avlsråd (ikke inneha en kontrollerende funksjon)men være 
et informasjonsorgan generelt om rasen. 

 Raserådets arbeid skjer ut i fra klubbens lover, vedtatte avlsretningslinjer og oppgaver som 
følge av vedtak i årsmøtet eller i styret. Bruker NAAK rasespesifikke avlsstrategi (RAS) som 
verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden. Ansvar for oppdatering av RAS-dokument 

 Rådet skal samarbeide tett NAAK`s valpeformidling og Styret. 
 Rådet skal sende «årsberetning» til styret innen årsmøte hvert år.  
 Rådet skal være behjelpelig med råd ift rasen generelt samt avlsspørsmål, og bidra til å lede avl 

og bruk av American Akita i en slik retning at flest mulig av rasens representanter i kommende 
generasjoner er:  

  - anvendelig til rasens bruksoppgaver 
  - Psykisk og fysisk sunne 
  - Fri for arvelige defekter 
  - Eksteriørmessig akseptable 

 En viktig oppgave er å bidra til å bevare og helst øke rasenes genetiske variasjon uten å gå på 
bekostning av overnevnte.  

 Utarbeide og ajourføre register med resultater av helseundersøkelser 
 Rådet skal informere via "Great News" og klubbens hjemmeside på internett. Dette gjelder 

generell raseinformasjon, spørsmål om og rundt rasen og utviklingstendenser i populasjonen. 
 Raserådet skal arrangere rasefremmende tiltak. 
 Rådet skal holde kontakt med raseklubber i andre land. 
 Skal drive informasjon og evt arrangerer seminarer, kurs etc 

 
I tillegg kan raserådet pålegges nærmere, bestemte arbeidsoppgaver av styret 

 
Vedtatt av styret i Norsk American Akita Klubb dato: 2. mars 2015 


