
 

 

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 

03 november 2010 
 

 

Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 21.00. 

 

 

Med på møtet var: Leder:  Wenche Ulleberg-Bøhmer 

Nest Leder:  Friedrich Birkmar 

Kasserer:  Linn Hansen 

Sekretær:  Sissel Lyngvær 

Varamedlem: Arne Paulsrud 

Styremedlem: John Aa. Tjøtta  

  Varamedlem: Mayn Bråten 

 

   

Saksliste:  1. Godkjenning av innkallelse 

  2. Godkjenning av møtereferat fra siste styremøte 

  3. Ti på topp  

  4. Dommer 2011 og 2012 

  5. Hjemme siden 

  6. Årsbok 

  7. Pinsen 2013 ( 17 mai helg ) 

  8. Registrering Brønnøysund 

  9. Eventuelt 

 

 

Sak 1. Godkjenning av innkallelse 

 

Ingen hadde noen innvendinger 

 

 

Sak 2. Godkjenning av møtereferat fra siste styremøte 

 

Ingen hadde noen innvendinger. 

 

 

Sak 3. Ti på Topp 

 

Årets Ti på Topp mht utstilling er oppdatert på hjemmesiden 

 

Sissel ønsker at vi også lager en Ti på Topp liste mht andre aktive Am. Akitaer. 

Det finns jo mennesker som konkurrerer med sin hund i for eksempel Spor/Agility/Lydighet.   

Viktig at også disse hunder får plass på vår hjemmeside. 

Wenche og Sissel undersøker litt mht hva for poengsystem vi kan bruke. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sak 4.Dommer 2011 og 2012 

 

Vi er sent ute med å booke dommer mht 2011 og 2012. 

Styre ble derfor enig om att vi 2011 går for den dommer som John har foreslått og kontaktet: 

Angelika Kammerscheid Lammers, Tyskland. 

John antar at vi innen 2-3 dager vil få et endelig svar fra henne. 

 

Når det gjelder dommer 2012 kan man komme med forslag ut november måned. 

Viktig at denne dommer kan dømme alle raser på Japanspecialen. 

Vi stemmer så over hvem vi av dem ønsker. 

 

 

Sak 5. Hjemmesiden 

 

Vi har nå ny hjemmeside: www.americanakitaklubb.com 

Siden er oppe og man har begynt å legge inn ulik informasjon. 

Flertallet i styret synes den er bra, og man er spesielt fornøyd med lenken som gjør det mulig 

å melde seg inn i klubben. 

Det finns også en lenk som gjør det mulig for våre medlemmer og sende inn bilder. 

En del oppdrettere, men ikke alle finns med. Alle skal ha fått mail om denne mulighet. 

Både Friedrich og Sissel har sendt ut mail. 

Wenche etterlyser gjestbok. Men dette ble stemt ned på dagens styremøte. 

 

Flere i styret har ønsket at deres telefonnummer ikke skal være med under listen over 

styremedlemmer på vår hjemmeside. Bare e-mail. 

 

 

Sak 6. Årsbok  

 

Friedrich informerte oss alle i styret om at arbeidet med Årsboken er godt i gang. 

Den blir på 32 sider og i farger. 

Åshild blir redaktør.  

Oppdrettere har mulighet til å kjøpe helsides annonse i boken. Koster kr 500,-  

Sissel har sendt ut mail om dette, og informert om at ”dead-line” er satt til 15 desember. 

2 sider er holdt av til informasjon om helse, samt fødte kull. John ansvarer for dette. 

Linn skal hente frem litt informasjon og skrive litt om Langhårede Am Akitaer. 

Randi som Mayn kjenner, har lovet skrive litt om overgangen fra Akita til Am Akita 2001. 

Ellers har Sissel sendt ut mail til oppdrettere utenfor styret, om at vi gjerne tar i mot historier 

om Am Akitaer som har andre bruksområder enn bare utstilling. 

Andre annonsører. Hva skal dette ev koste?  

 

Sak 7. Pinsen 2013 

 

Arne Paulsrud informerte oss om at han var blitt kontaktet når Wenche var syk og gjort 

oppmersom på at pinsen 2013 er i samband med 17 mai. 

Noen av våre samarbeidspartnere på Japanspecialen undrer hvordan vår klubb ev stiller seg til 

en flytt av utstillingshelg pga dette. Ev komme med forslag. 

Flertallet i dagens styre har ingen problem med at pinsen år 2013 er i samband med 17 mai. 

17 mai er fredag. Vi har utstilling lørdag og søndag. Men vi har ikke tatt noe endelig beslutt.   

http://www.americanakitaklubb.com/


 

 

Sak 8. Registrering Brønnøysund 

 

Wenche tok opp spørsmålet om vi skulle registrere oss i Brønnøysund, for at vi som 

organisasjon/klubb ev skal få mulighet til å ta del av ulike stipend og lignende. 

Linn svarte med at det antagelig ville skape en del merarbeid for oss mht nye kassaloven osv. 

Dessuten var hun ikke sikker på om vi virkelig er berettiget til å få den støtten. 

Linn undersøker dette nærmere. 

 

 

Sak 9. Eventuellt 

 

Sissel spurte som vanlig om dette m premier… 

Wenche har bra oversikt. Sender Sissel mail på hva som savnes og så tar vi opp dette med 

utstillingskomiteen. 

  

 

 

 

 

Sissel  

 

 

 


