
Referat fra Styremöte i Norsk American Akita Klubb 3 juni 2010  
 

 

Mötet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. 

 

Med på mötet var: Leder:  Wenche Ulleberg-Böhmer 

Nest Leder:  Friedrich Birkmar 

Kasserer:  Linn Hansen 

Sekretär:  Sissel Lyngvaer 

Styremedlem: John Aa. Tjötta 

Varamedlem: Arne Paulsrud 

Varamedlem: Mayn Bråten 

 

Saksliste:  1. Godkjenning av innkallelse 

  2. Presentasjon og arbeidsfordeling av styret 

  3. Evaluering av årsmötet 

  4. Evaluering av Japanspecialen 

  5. Eventuellt 

 

 

Sak 1. Godkjenning av innkallelse 

 

Ingen hadde noen invendinger 

 

 

Sak 2.Presentasjon og arbeidsfordeling av styret 

 

Da de fleste kjenner til hverandre ble denne presentasjon ganske kort. 

 

Wenche Ulleberg-Böhmer er leder i klubben og blandt annet den som holder i våre möter. 

Pga at klubbens sekretär bor i Sverige, ble det bestemt at klubbens adresse skal väre Wenches 

hjemmeadresse. 

Wenche sa seg også villig til å holde oversikt over klubbens 10 i Top Liste mht til utstillinger. 

 

Friedrich Birkmar er klubbens nestleder.  

 

Linn Hansen er klubbens kasserer. Hun styrer klubbens ökonomi. 

 

Sissel Lyngvaer er sekretär. Skriver möte referat, samt gjör hva klubbens styrelse mener er 

nödvendig mht til å holde kontakt med alle medlemmer. 

Men utsendelser mht til Medlemsblad kan gå direkte fra trykkeriet i Norge. 

 

John Aa. Tjötta er styremedlem. 

 

Arne Paulsrud er varamedlem, samt matrialforvalter for klubben. 

Vill i löpet av kort tid gi oss en oversikt på hva vi har av rosetter på lager. 

 

Mayn Bråten er varamedlem. 

 

 



Sak 3. Evaluering av årsmötet. 

 

Bare 9 medlemmer mötte på klubbens årsmöte, som ble avholdt på Hunderfossen Hotell 

klokken 18.00, 21 mai 2010 i samband med Japanspesialen. 

Man hadde håpet på bedre oppsluttning, og styrelsen diskuterte derfor om noe kan gjöres 

annerledes for at oppsluttningen skal bli bedre. 

Nå viser det seg at det omtrent bare var disse 9 personer som stillte norske Am Akitaer på 

årets Spesial. Noe som kanske er orsak til det dårlige oppmöte. 

Samtidig synes fler av styrets medlemmer at kl. 18.00 var for tidlig. 

Alternativt tidspunk og mötested mht neste år ble diskutert. Men styrets flertall önsker at 

klubbens årsmötet fortsatt skal avholdes i samband med Japanspesialen, bare noe senere på 

kvelden. 

 

 

Sak 4. Evaluering av Japanspesialen 

 

I fölge vår kasserer Linn Hansen ble overskuddet på klubbens utstilling ca kr 9.000,- 

 

Noen har tydelig värt missfornöyd med utstillingskommiteens arbeid under Japanspesialen. 

Planen var Utstillingskommiteen skulle bestå av 2 medlemmer fra hver raseklubb, men kort 

tid i forvei for Japanspesialen …… ( hente noe… spör Wenche )  

 

Forövrig har klubben bare fått positiv respons på sin egen utstilling fra de som stillte ut hund. 

Men de av våre medlemmer som hjalp til med arrangemanget etterlyser at fler hjelper til.  

Arbeidsbelastningen var stor på de få personer som stillte opp. 

  

 

Sak 5. Eventuellt 

 

Japanspesialen 

Friedrich Birkmar kom med et önske om at vi i framtiden pröver å legge 2 utstillinger til 

lördagen og 1 til söndagen under Japanspesialen. Flertallet i styret var for dette, men Wenche 

informerte oss om at dette igjen er noe alle 3 raseklubber må bli enig om. Kan bli et problem 

for den klubben som blir alene om en utstillingsdag mht oppsluttning. Linn foreslo da at man 

kan bytte annet hvet år. Styret får ta opp dette med de to andre raseklubbene. 

 

Valpeformidler 

Ny valpeformidler i klubben er Åshild Eikenes Sjöli. 

 

 

Klubbens hjemmeside. 

Isak Bråten som har värt ansvarlig for oppdatering av klubbens web/hjemmeside har sagt seg 

villig til å fortsette.. Nå som han ikke sitter med i styret kjenner han at han har mer tid å legge 

ned på dette.  

Da ingen andre har meldt sin interesse for dette oppdrag, synes styret det er bra at Isak Bråten 

fortsetter å väre klubbens web ansvarlige. 

 

 

 

 



Klubbens medlemsblad GREAT NEWS 

For tilfellet har vi ingen ansvarlig redaktör. Men Friedrich skal höre med Åshild Eikenes Sjöli 

om hun kan tenke seg å fortsatt väre det. 

 

Skal komme ut 4 ganger i året.  

Forslag til utgivelsesplan og deadline fra Wenche: Nr 1 Feb manusfrist 20 jan

    Nr 2 Jun manusfrist 20 mai

    Nr 3 Sep manusfrist 20 august 

    Nr 4 Des manusfrist 20 nov 

 

 

Forövrig tok Linn opp at vi har hatt store utgifter i samband med trykk av medlemsbladet. 

Fargebilder, samt at vi ikke har rett programvare mht manus har nesten tatt knekken på vår 

ökonomi. Når det gjelder programvare sa Wenche at vi har et tidligere styrebeslutt på at vi 

kan kjöpe inn dette, for å unngå ekstra kostnader ved trykk av bladet. Men skal vi kjöpe inn 

programvaren, må vi sikre oss at den blir brukt av redaktör. Den er forholdsvis dyr i innkjöp.

  

Utover resultat fra Japanspesialen yttret Wenche önske om å få dommeren til å skrive litt om 

vår utstilling som vi kan ha med i medlemsbladet. 

John skal höre med dommeren. 

 

Styremöte 

Styret tok også opp spörsmålet om hvor ofte styremöte bör holdes. Forslag var en gang i 

måneden, eller hver annen måned. 

Så lenge vi har telefonmöte er ikke kostnaden noe problem mht mötevirksomhet. Styret 

besluttet derfor å pröve å mötes 1 gang i måneden på Skype. Pga sommer og ferie er neste 

möte satt til 22 juni kl. 20.00. 

Inkallelse vil bli sendt pr mail. Det samme gjelder ev. tidsendring. 

 

Referat fra Styremöte 

Sissel sender ut referat via mail 

 

 

  


