
Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 18.01.2012.  
 

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 

   Kasserer Linn Hansen 

   Styremedlem Cassandra Karlsen 

 

1. Godkjenning av innkallelse 

2. Godkjenning av forrige møtereferat 

3. Höringer fra NKK 

4. Bladet & hjemmesiden 

5. Japanspesialen 2012 

6. Evt 

 

1. Godkjenning av innkallelse 

Ingen hadde noen innvendinger 

 

2. Godkjenning av forrige møtereferat 

Ingen hadde noen innvendinger 

 

3. Höringer fra NKK 

 

- Regler for kennelnavn 

Styret har ingen innvendinger til dette regelverk. Sissel svarer NKK 

 

- Endringer i NKK’s Etiske grunnregler for avel og oppdrett 

Styret tar stilling till dette på neste styremöte.  

Höringsfrist 15 mars 2012 

 

- Rasespesifikke Dommeranvisninger   

Styret beslutter NAAK sitt svar til NKK på neste styremöte.  

Gemytt/atferd på Am. Akita 

Hudproblem på Am Akita 

Immunproblemer på Am Akita 

Höringsfrist 1 mars 2012 

 

 

4. Bladet og hjemmesiden 

Lisa er klar med Great News. Skal bare sendes ut til alle medlemmer 

Arbeidet med ny hjemmeside for klubben er påbegynt, men ikke klar. 

Avtalen for vår gamle er ikke fornyet. Skal vi gjöre det, eller betale Brian pr time? 

5. Japanspesialen 2012 



Lisa som sitter i utstillingskomiteen sier de snart skal ha möte. 

Hun vil videreformidle pr mail til oss andre i styret 

 

Sissel tar kontakt med vår dommer Marianne Holmli.  

Vi må få bekreftet at hun stiller opp.  

Vi behöver dommerpresantasjon, samt få avklart reise og lignende. 

 

Sissel videresender annonse for Japanspesialen til Am Akitaklubb i Sverige, 

Danmark og Finland. Får denne av Lisa 

 

 

6. Evt 

 

Lov mall 

Klubben har fått tilsendt ”Obligatorisk lovmal for Norsk Kennelklubs 

medlemsklubber”  Ingen har noen innvending. 

Nå er det bare å få denne tilpasset vår klubb för Årsmötet i mai. 

Hvem som tar seg av dette bestemmes på neste styremöte 

 

Helseundersökelse via web 

Hele styret positiv til denne.  

Om alt går som planlagt vill vi få vår egen link våren 2012. 

 

Japanspesialen 2013 

Dian Anderson er vår dommer. Hun har takket ja. 

Sissel legger in utstillings söknad hos NKK 

 

10 i topp  

Sissel tar ansvar for denne 2012. Skal inn på hjemmesiden 

 

Nye medlemmer:  

Aina legger til nye medlemmer 


