
 

 

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 

05 januar 2011 
 

 

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

 

 

Med på møtet var: Leder:  Wenche Ulleberg-Bøhmer 

Nest Leder:  Friedrich Birkmar 

Kasserer:  Linn Hansen 

Sekretær:  Sissel Lyngvær 

Styremedlem: John Aa. Tjøtta 

Varamedlem: Arne Paulsrud 

  Varamedlem: Mayn Bråten 

 

   

Saksliste:    1. Godkjenning av innkallelse 

    2. Godkjenning av møtereferat fra siste styremøte 

    3. Diskusjoner pr mail  

    4. Dommer 2012 

    5. Annonsering i årbok/hjemme siden 

    6. Forskjellsbehandling av medlemmer 

    7. Betaling for valpeformidling 

    8. Årboken 

    9. Økonomi 

  10. Klubbefekter 

  11. Klubben 10 år 

  12. Spesialen 2011 

 

 

Sak 1. Godkjenning av innkallelse 

 

Ingen hadde noen innvendinger 

 

 

Sak 2. Godkjenning av møtereferat fra siste styremøte 

 

Ingen hadde noen innvendinger. 

 

 

Sak 3. Diskusjoner pr mail 

 

Alle diskusjoner som er ført i styrelsen pr e-mail er ikke protokollført. 

Årsak: Sissel har aldri fått vite at de skulle det. 

En annen ulempe m diskusjoner på e-mail er at man lett misser å få med seg alle innlegg. 

Styret bestemte derfor at vi i fremtiden bare tar ev diskusjoner / avstemminger på styremøte. 

 

 

 

 



 

 

 

Sak 4. Dommer 2012 

 

Når det gjelder dommer 2012 kan man komme med forslag frem til neste styremøte i februar. 

For å kunne velge dommer er det viktig med dommerpresentasjon, samt at vedkommende kan 

dømme alle raser på Japanspesialen. 

 

 

Sak 5. Annonsering i årsbok/hjemmeside 

 

Det er fritt fram å annonsere på vår hjemmeside og i vår årbok. 

Det er fritt opp til annonsør å skrive hva de vill i sin annonse, så lenge de betaler for den. 

Skulle noen kommersielle annonsører ønske 2 siders annonse, vill de få 25% på side 2. 

Våre oppdrettere betaler kr 250 for side 2. 

 

Skal utenlandske oppdrettere av Am. Akita få stå oppført under oppdrettere på klubbens 

hjemmeside? Det er i dag uenighet i styret mht til dette punkt.  

Noen mener at vi ikke kan nekte en oppdretter som er medlem av vår klubb å få være med. 

Andre vil bare ha norske oppdrettere med på klubbens hjemmeside. 

Styret stemte over saken og vedtok med 3 mot 2 stemmer at bare norske oppdrettere blir 

oppført på klubbens hjemmeside.  

Hvordan vi skal forholde oss til dette i fremtiden, vil bli avgjort ved avstemming på årsmøtet.  

Til informasjon har vi ikke fått noen henvendelse fra utlandet.  

Som norsk oppdretter av Am. Akita får man ikke være med under oppføder på hjemmesiden 

til Svenske American Akita Klubb.  

 

Wenche ønsker å vite om NKK betaler for annonsen de har hatt på vår hjemmeside. 

I følge Friedrich gjør de ikke det. Annonsen er lagt opp for å vise ev. potensielle annonsører 

hvordan vi kan presentere deres annonse på vår hjemmeside. 

Styret besluttet å bytte ut NKK sin annonse med vår egen ”teaser”: Japanspesialen. 

”Teaseren” vill bli erstattet av annonse for Japanspesialen når denne er klar. 

 

 

Sak 6. Forskjellsbehandling av medlemmer  

 

Vi har i dag ingen regelverk som sier at medlemmer fra andre land skal behandles ulikt en de 

med norsk postadresse. 

Men som nevnt i sak 5 og 7, er det enkelte styremedlemmer som synes dette gjøres i dag.  

Dette er et punkt som må opp til avstemming på årsmøtet i juni 2011.  

Samme gjelder en ev. regelendring. 

 

 

Sak 7. Betaling for valpeformidling 

 

Alle medlemmer som følger NKK’s retningslinjer mht avel, skal selvfølgelig få gratis 

valpeformidling av klubben.  

Det har aldri vært meningen å nekte nåværende, eller fremtidige medlemmer valpeformidling 

om de ikke annonserer i årboken eller på hjemmesiden. 

 

 



 

 

Sekretær beklager om noen har tolket invitasjonen mht til å annonsere på det viset. 

At utenlandske oppdrettere ikke har fått invitasjon, har vært fordi Sissel trodde at tilbudet bare 

skulle gjelde Norske oppdrettere, da vi er en Norsk raseklubb. 

En ev endring av dette får vi ta etter avstemming på årsmøte i juni 2011. 

 

 

Sak 8. Årboken 

 

Besluttet om å gjøre en Årbok kom til etter en avstemming i styret høsten 2010. 

Årsak var at våre medlemsblad ikke kom ut til medlemmene. Vi manglet redaktør. 

Flere av styrets medlemmer mente derfor at Årbok kunne være en bra erstatning. 

Ett annet argument var at dette var noe spesielt i samband med 10 års jubileet i klubben. 

Tidlig ble det klart at kostnaden skulle bli større enn det klubben hadde øremerket for 

medlemsblad på årsmøtet i 2010.  

Før avstemming ble kasserer ble spurt om vi hadde penger til dette. Noe vi hadde. 

Flertallet i styret stemte for årbok, og arbeidet med denne ble startet.  

 

Få dager før styremøte 5 januar 2011, samt bare noen dager før årboken skulle gå i trykk, 

kom det ett e-mail til alle i styret. ”Årbok kontra klubbavis”.   

Se vedlegg 

Styret diskuterte saken. Det ble ny avstemming.  

Utgivelse av Årboken ble bestemt. 4 stemmer mot 1.  

Wenche ville ha protokollført at hun var den som stemte i mot. 

 

Samtidig ble det bestemt at vi tar opp ”Årbok kontra medlemsblad” på kommende årsmøte. 

Da kan våre medlemmer bestemme hva de vill ha. 

Arne har også fått styrets tillit til å gjøre et medlemsblad våren 2011. 

 

Årbok 2011. Hvordan ser den ut. Hva vil den inneholde? 

Friedrich redegjorde i grove trekk hvordan Årboken vil bli og hva den vil inneholde.  

Noe som er synd er at flere av våre Norske oppdrettere som har sagt de vil ha annonse, ikke 

har sendt inn noe. Men de har fortsatt 5 dager på seg… 

Det blir ikke plass i boken for referat fra styremøter år 2010. Dette var meningen. 

De vil ta opp for mange sider, samt bli for dyre å ta med i Årboken. 

Styret besluttet i stedet at vi legger opp referatene som egne pdf-filer på hjemmesiden. 

Som medlem kan man kontakte Sissel, som igjen sender referat pr post til vedkommende.   

 

 

Sak 9. Økonomi 

 

Linn informerte i grove trekk om klubbens økonomi. Den er forholdsvis god. 

Ca kr 49000 finns på konto. Ca kr 27000 skal ut. Antar at vår saldo er Ca kr 22000. 

Kasserer er ikke klar med årsoppgjøret. Men antar at dette vill være klar til neste styremøte. 

 

 

Sak 10. Klubbeffekter 

 

Wenche har fått priser på T-skjorter og gensere med trykt logo på. 

Har klubben råd til dette? Vil vi ha det? Tror vi at vi får solgt alle? 

Eller skal vi komme med noe annet i samband med 10 års jubileum og Japanspesialen? 



 

 

 

Et nytt forslag kom inn under møtet: Deltagerdiplom for Japanspesialen. 

Slike diplom bruker å være ganske populære ved ulike arrangement.  

Bør ikke være så vanskelig å selge. Dessuten er de ikke så dyre å trykke. 

 

Styret tok ingen beslutning på dette styremøtet.  

Velger å ta saken opp igjen ved neste styremøte. 

 

 

Sak 11. Klubben 10 år 

 

I samband med at klubben fyller 10 år 2011 diskuterte styret om vi skal finne på noe for 

medlemmene under Japanspesialen for å markere jubileet.  

Kan vi lokke flere av våre medlemmer til å delta på årsmøtet ved å gjøre dette? 

Forslag som ble fremmet: 

- Kake med klubblogo på årsmøtet. 

- Gratis forelesning for våre medlemmer. Foreleser: Kjent rasedommer. 

- Gratis Jubileumsdiplom til alle 

 

Styret tar opp denne sak til diskusjon igjen ved neste styremøte. Ev foreta en avstemming. 

Vi velkommer også fler forslag. 

 

 

Sak 12. Spesialen 2011 

 

Etter møte i utstillingskomiteen er det bestemt at hver og en klubb selv må sørge for personer 

til eget sekretæriat. 

Da det av erfaring kan bli ganske mye jobb på 1 eller 2 personer, bør vi vurdere å gjøre en 

arbeidsliste med flere personer. 

I tillegg til utdeling av premier som rosetter og trebrikker, skal sekretæriatet også selge 

eventuelle klubbeffekter. 

 

 

Sissel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vedlegg 

 

Årbok kontra klubbavis. 

 

Av hensyn til medlemmenes rettigheter og styrets ansikt utad mener jeg det er korrekt 

Å foreta en nyvurdering av fattet vedtak som jeg oppfatter går på tvers av klubbens lovverk 

og det som bør være en medlemsrett. 

Vedlagt følger redigert lovverk, budsjett og årsmøtereferat som er godkjent av 

generalforsamling (bl.a.oss), bekreftet ved signatur, og som ikke er sendt ut til medlemmene. 

I kapittel 2, § 2 generalforsamling synliggjøres det at generalforsamlingen er styrets 

”dirigent”, planer for drift og aktivitet, her settes normen for styrets arbeidsoppgaver. 

Er det ikke innkommet saker som tilsier driftsendring blir det med andre ord å drifte 

Klubbens ”vedlikehold” videre. Dette bekreftes da også i godkjent budsjett. Det er budsjettert 

med kr 10.000 i forhold til medlemsblad. Etter å ha gjort noen forespørsler er det 

Nærliggende å tro at ca. 8.000 er et mer realistisk tall, dette er da inkludert porto. 

Den foreslåtte årbokens kostnad er 16.000 pluss porto, det tilsvarer med andre ord 2 års 

Drifting av medlemsblad. 

Legger man denne prisforskjellen inntil kostnadene for den nye hjemmesiden og 

Driftkostnadene sitter vi med et relativt stort budsjettsprekk i en klubb som driftes på 

idealistisk grunnlag. 

 

En ytterligere grunn til at jeg vil at saken blir revurdert er at noen medlemmer har ytret at de 

Får lite eller ingen ting igjen for sin kontingent. Enkelte viste ikke en gang hvem det er som 

sitter i styret. Så til den delen av samtalen som jeg absolutt mislikte, de mente at de fikk mer 

igjen ved å kun ha NKK medlemskap og ved å stå tilsluttet en nærværende lokalklubb ! 

Det er skremmende hvis det skulle bli en utvikling. 

 

Jeg ber om at styret tar seg tid til å vurdere hva som kan bli negative resultat av vedtaket. 

 

Jeg foreslår derfor at klubbavisen fortsetter og at årboken blir lagt på is fram til  

Generalforsamling. Jeg har mottatt signaler om at det å få noen til å være redaktør er 

en av vanskene, hvis det er et av motargumentene er jeg villig til å ta på meg denne 

oppgaven en tid hvis jeg blir funnet verdig. 

 

Mvh 

 

Arne Paulsrud   

 

 

 

 


