
 

Møte protokoll 
 

Møte: Styremøte Tilstede: Leder: Siv Nilssen 
Nestleder: Lill Skjæveland 
Sekretær: Mirjam Solbakk 
Styremedlem: Alex-Sander Myhre 
Styremedlem: Per Frogner 

Møtedato: 11.01.2015 
Tidspunkt: Kl.18.00 
Sted: Skype 
Møteleder:  Siv 
Referent: Mirjam Forfall: 

Årsak 
Kasserer: Linn Hanssen meldt frafall 

 
Agenda: 
Saksliste 

 Møteinnkalling og saksliste godkjent 
 Protokoll/referat fra møte 01.12.2014 er godkjent 
 Sak fra medlem til NKK disiplinærkomite, kopi til NAAK (se epost sendt 28.12.14) 
 Utstillinger for 2016 må søkes via NKK nå? Valpeutstillinger? Spesialen ved Hunderfossen  

Oppfølgingsaker: 
 Sak 25/14:. Status Valpeshow i 2015: dato, dommer og sted? Østlandet v/Mirjam, Rogaland v/ Lill, 

Trøndelag v/Linn 
 Sak 27/14 spesialen 2016 
 Sak 32/14: Styrets/ komiteenes oppgaver-retningslinjer: (oppdatering, forslag vedlagt) 

Eventuelt: 

 Facebook administrering 
 Lokaler ønskes leid av medlemmer i Stavanger kr.5000,- pr.år 
 Ti på Topp, hvem tar ansvaret for dette 

 
 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar 
Tidsfrist 
 

1/15 Sak til NKK disiplinærkomite: 
Sak fra medlem til NKK disiplinærkomite, kopi til NAAK (epost 
sendt 28.12.14) 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet, ingen protokoll tilførsel 
 

Styret  

2/15 Utstilling 2016: 
Ingen planlagte utstillinger i 2016 unntatt Spesialen. (se sak 
27/14). 
 

  

Saksnr: Oppfølgingssaker Ansvar Tidsfrist 
 

32/14 
19/14 

Styrets og komiteenes retningslinjer oppdatering: 
Det er laget et oppdatert forslag på oppgaver og retningslinjer for 
styret og komiteer/råd. Forslaget er sendt til alle i Styret.  
Vedtak: 
Forslaget godkjennes mot endringer ift sekretærens oppgaver: 
kontakt med redaktør Great News og web-redaktør. Raserådets 
retningslinjer gjennomgås på styremøtet i februar etter at Leder 
tar kontakt med dem for å få deres innspill ift rullering av 
medlemmer i rådet. 

Styret 
 

02. 02.2015 

27/14 Rasespesialen 2016: 
Klubben har fått tildelt plass på Hunderfossen pinsehelgen 2016, 
men vi er ikke fornøyd med tildelt plass som ligger litt for langt 

Styret  



 
unna kiosk og campingplass.  
Vedtak: 
Det sendes en søknad til akita klubben og shiba klubben om å få 
benytte plassen brukt av berner-klubben tidligere. 
Samtidig ønsker styret å få en klarhet i hva årsaken er til at de 
ikke ønsker videre samarbeid med oss. Vi er nødt til å bli opplyst 
om hva dette dreier seg om for å kunne ha mulighet for å løse evt 
problemer. NAAK ønsker å samarbeide godt med alle klubber. 
 

25/14 Valpeshow 2015: Status 
Østlandet:  
Ansvarlig er Alex-Sander, Mirjam og Per. Sted blir Drammen 
Hundepark. Dato blir 27.juni 2015. Dommer blir Friedrich 
Birkmar. 
 
Sørlandet:  
Ansvarlig er Lill som tar kontakt med interesserte medlemmer i 
distriktet. 
 
Trøndelag:  
Planlegges evt til seinere på året 
 

Styret 
 
Alex-Sander 
Mirjam. Per 
 
 
 
Lill 
 
 
 
Linn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evt 
29/14 

NAAK domene og hjemmeside: 
 

  

Evt 3/15 Facebook adm: 
Styret beslutter at vi ikke ønsker å ha administrator oppgaver på 
facebook-gruppen «Norsk American Akita Klubb». Navnet 
tilknyttet klubben fjernes. 
Styret ser det likevel som veldig positivt at denne gruppa fortsatt 
vil være tilgjengelig som et forum for American Akita i Norge. 
Informasjon fra Styret i NAAK vil i hovedsak legges ut på vår 
hjemmeside.  

Styret  

Evt 4/15 Leie lokaler på Sørlandet: 
Fått forespørsel fra medlemmer på Sørlandet om å få bruke 
klubbens navn for å leie treningssted/ hundepark for trening og 
utstilling. Kostnad kr.5000,- pr.år som de selv dekker ved 
påmeldinger. 
Vedtak: 
De kan bruke klubbens navn for å få lov til å leie stedet, men det 
økonomiske må dekkes lokalt av dem selv. Samt de må sjekke at 
forsikringer, branninstrukser etc er i orden. Kontrakten varer 1 år 
og oppsigelsesfrist er 6mnd, de selv må passe på å følge opp. Hege 
Svendsen Mjøs er ansvarlig for kontrakten. 
 

Styret  

Evt 5/15 Ti På Topp: 
Styret har fått henvendelse fra medlem som gjerne hjelper til på 
oppdatering av ti på topp listen. 
Vedtak. 
Oppdatering vil skje 2 ganger pr.år 15.juli og 15.januar. Styret vil i 
første omgang ta seg av denne oppdateringen.   

Styret  

 


