
Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 12.10.2011.  
 

Møtet ble avholdt på Skype. Aina ringte opp alle i styret kl. 20.30 

 

Med på møtet var: Leder  Aina Brønstad 

   Nest Leder Bente Vedal 

   Sekretær Sissel Lyngvær 

   Styremedlem Lisa Johansen 

 

Ikke med på møtet:  Kasserer Linn Hansen 

   Styremedlem Cassandra Karlsen 

 

1. Godkjenning av innkallelse 

2. Godkjenning av forrige møtereferat 

3. Referat Årsmøte 

4. Rasebeskrivelse 

5. Representantskapsmøte 12 nov 2011 

6. Hjemmesiden 

7. Japanspesialen 2012 

8. Evt 

 

1. Godkjenning av innkallelse 

Ingen hadde noen innvendinger 

 

2. Godkjenning av forrige møtereferat 

Ingen hadde først noen innvendinger 

Men Sissel misforsto dette med Great News 

På årsmøtet ble det tatt beslutt om at klubben skal fortsette med Great News som 

klubbavis i papirformat. 4 aviser pr år. 

Lisa har tatt på seg ansvar for neste nummer som kommer ut i disse dager. 

Etter det har vi ingen redaktør.  

Klare vi ikke finne en redaktør vil Lisa og Bente i samarbeid prøve gi ut bladet. 

Ev får styret ta på seg redaktørjobben på rundgang. 

 

3. Referat Årsmøte 

Vi savner fortsatt referat fra Årsmøtet på Hunderfossen som var i juni, samt 

ekstraordinært Årsmøte på Bjerke som var i august. 

Lisa har referat fra Hunderfossen. Kommer med i neste nummer av Great News. 

Bente sitter på referat fra Bjerke. 

Ønske om att alle styre skal få kopi av begge referat pr e-post. Bra å ha sammen 

med Årsberetning og styremøtereferater. 

 

4. Rasebeskrivelse 

Lisa har gjort en bra jobb mht til utforming av den nye rasebeskrivelsen vi skal ha 

på hjemmesiden til klubben. Styret står samlet bak 

Lisa sender over den nye teksten til Brian som er webmaster. 



 

5. Representantskapsmøte 12 nov 2011 

Alle i styret har fått kopi av invitasjonen til NKK’s 50. ordinære 

representantskapsmøte lørdag 12. november 2011 på Scandic Oslo Airport Hotel. 

Vår raseklubb kan stille med 1 representant. 

Ingen meldte sin interesse på styremøtet. 

Om noen endrer seg og ønsker representere NAAK, må de snarest høre av seg. 

Påmeldingsfrist innen 22. oktober 2011.10.15 

 

6. Hjemmesiden 

Siden forrige møte er følgende endringer gjort: 

- Nye styret ligger inne med navn og e-post adresser 

- E-post til klubben videresendes alle i styret.  

- Direkte link til NKK mht til innmeldelse i klubben er lagt inn 

- De som ikke kan bruke denne link, kan melde seg inn i NAAK ved å sette 

penger inn på klubbens konto. Oppfordres om å sende oss en e-post om 

dette, samt informasjon om adresse, telefon og e-post. 

- Informasjon om fjorårets Japanspesial er tatt bort. Erstattet med en 

oppfordring om at man holder av pinsen 2012 til neste års Japanspesial. 

- Ny rasebeskrivelse utarbeidet. 

Endringer som ønskes:     (Styret jobber med dette) 

- Som norsk oppdretter og medlem i NAAK skal det være mulig å komme 

med på klubbens oppdretterliste på hjemmesiden om man ønsker det. 

Flertall i styret mener dette ikke skal koste penger.  

- Valpeformidling via annonse på hjemmesiden 

Styret mener at oppdrettere som ønsker en annonse på valper de har til 

salgs, skal kunne gjøre dette på hjemmesiden mot en avgift.  

For eksempel Kr 300. ( Koster kr 25 på www.finn.no ) 

Men man ønsker enkelte restriksjoner. Alt i henhold til NKK’s 

avlsstrategi, samt etiske grunnregler for avl og oppdrett. 

- Fortløpende oppdatering på klubbens hjemmeside med hensyn til:  

Helseresultat på våre hunder, Ti-i-Topp  

Utstillingsresultater / Agility-resultat / Spor-prøver og lignende. 

- Nyheter. Styret ønsker at man på fremsiden av klubbens hjemmeside skal 

kunne se hvilke oppdateringer/endringer som er gjort. 

 

7. Japanspesialen 2012 

Utstillingskommiteen skal i nær fremtid ha sitt første møte. 

Lisa er med her, og rapporterer videre til styret. 

 

8. Evt 

- Medlemsøkning 

Styret vil undersøke om det fra klubben sin side er mulig å tilby 

oppdrettere å gi bort 1 års gratis medlemskap i NAAK til valpekjøpere. 

F.eks støtte medlem. Lisa skal høre med NKK om dette lar seg gjøre. 

 



 

- Alle medlemmer av styret i NAAK får kopi av e-post som klubben mottar. 

Med hensyn til hvem som svarer på hva har styret besluttet følgende: 

Aina svarer på generelle spørsmål fra privatpersoner til klubben. 

Sissel svarer på henvendelser fra andre raseklubber i samband med 

utstilling. Invitasjoner og lignende. 

I de tilfeller det behøves rådfører Aina og Sissel seg med øvrige 

representanter i styret før svar blir gitt 

 


