
Referat fra styremøte i Norsk American Akita Klubb 21.08.2012

Møte ble avholdt på Skype, Lisa ringte opp alle medlemmene kl 20.00

De som deltok på møtet var:
Lisa Johansen 
Aina Brønstad 
Randi Håkonsen 
Mayn Bråten 
Lill Skjæveland
Hege Svensen Mjøs 

Ikke tilstede : Linn Hansen og Bente Vedal 

Møte startet med en presentsjonsrunde av medlemmene og hva de ønsket med klubben. 

• Aina fortsetter som valpeformidler i klubben. Hun har hatt oppgaven med å legge til 
medlemmer , men ønsker at noen andre tok denne oppgaven. Lisa sa seg villig til å ta denne 
oppgaven

• Hjemmesiden – Randi Håkonsen har tatt på seg oppgaven med å ha ansvar fpor denne. Den 
er forsåvidt klar, skal bare fylle ut en del info om rase, stryret og annet så er den snart 
oppdatert. Den nye siden har adresse www.norskamericanakitaklubb.com . Den gamle 
hjemmesiden avsluttet i nærmeste fremtid. 

• Lovmalen som skulle endres og godkjennes er nå ferdig
• Lisa skal innehente det underskrevne refereatet fra årsmøtet i Trondheim 30.06.2012
• Er det ønskelig med en valpeformidling på hjemmesiden? Hvordan skal denne gjennomføres 

og hvem skal ha ansvar? Dette skal sjekkes opp i til neste møte.
• Det er komt inn ønske om valpeshow, dette er noe styret vil se om lar seg gjennomføre og 

vil snakke om hvordan det skal pm hvordan få dette ut i praksis. 
• Det å settes en dato for årsmøte neste år. Det må holdes innen 30.06.2013 Det har komt inn 

ønske om at dette årsmøte ikke avholdes på spesialen. Må finne en annen dato og sted for 
møtet. 

• Hege Svensen Mjøs tar kontakt med tidiglere sekretær for å innhente nødvendig informasjon 
for å lette arbeidet med f.eks utstillingfrister o.l

• Stryret blir enige om å ha styremøte på skype en gang i mnd. Lisa sender ut innkallese og 
agenda i forkant av hvert møte. Har medlemmene noe de vil ta opp gir de beskjed i forkant 
av møtet slik at det kan skrives opp i agendaen. 

• Aina skal ta kontakt med NKK for å høre om klubben må ha et avlsråd og hva et evnt 
avlsråd innebærer og hvem som bør sitte i dette. 

• Det er ønskelig å lage et informasjonsbrev om American Akita, styret vil diskutere å lage et 
utkast til hva som børe være med i dette. Det vil deretter  bli publisert på hjemmesiden. 

• Medlemsbladet skal komme ut to ganger i året. Lisa ta ransvar for det som skal ut nå, men 
det må velges en som kan ta ansvar for de neste utgivelsene. Ønsker innspill  fra 
medlemmene i klubben.

• Aleksander Myhre har søkt om å være dommerelev på rasen. Styret har godkjent denne 
søknaden. 

• Det har tidligere vært ønskelig med en facebookside for klubben. VI ble enige om å åpne en 
nå. Hege tar ansvar for å opprette denne og formulere info og retningslinjer for denne siden.

• Styret bel eninge om nytt møte 18.09.2012 kl 21.00 

http://www.norskamericanakitaklubb.com/

