
 

 

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 22 juni 2010  
 

 

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

 

Med på mötet var: Leder:  Wenche Ulleberg-Bøhmer 

Nest Leder:  Friedrich Birkmar 

Kasserer:  Linn Hansen 

Sekretær:  Sissel Lyngvær 

Varamedlem: Arne Paulsrud 

 

Ikke tilstede:  Styremedlem: John Aa. Tjøtta 

  Varamedlem: Mayn Bråten 

 

Saksliste:  1. Godkjenning av innkallelse 

  2. Godkjenning av møtereferat fra siste styremøte 

  3. Redaktør til Medlemsbladet 

  4. Hva skal stå på hjemmesiden, og hvem bestemmer inneholdet 

  5. Hva kan vi gjøre for å få mer engasjemang fra medlemmene  

  6. Eventuellt 

 

Sak 1. Godkjenning av innkallelse 

 

Ingen hadde noen invendinger 

 

 

Sak 2.Godkjenning av møtereferat fra siste styremøte 

 

Ingen hadde noen invendinger. 

 

 

Sak 3. Redaktør til medlemsbladet. 

 

For tilfellet har vi ingen ansvarlig redaktör. 

Åshild Eikenes Sjøli er eventuellt villig til å ta ”jobben”, men er for tilfelle sykmeldt. 

Men sin faste spalte gjør hun. 

Wenche har sagt seg villig til midlertidig å hjelpe til, fram til vi finner en løsning. 

 

 

Sak 4.Hva skal stå på hjemmesiden, og hvem bestemmer inneholdet  

 

Det er Redaktør Isak Bråten som bestemmer inneholdet på klubbens hjemmeside. 

Men han kan behøve innspill fra styrelse og medlemmer om hva vi ønsker å ha med. 

Den kan oppdateres som den står. 

I samband med at vi har 10 års jubileum neste år, er det ønskelig fra fler av styrets 

medlemmer at siden blir mer oversiktlig. 

En ide kan være å ”smygtitte” på andre raseklubber sine hjemmesider, hvor vi kanske kan 

hente litt nye ideer. Viktig at hjemmesiden blir attraktiv for alle våre medlemmer,samt at alle 

andre som ønsker  informasjon om vår rase kan finne dette her. 

 Sak 5. Hva kan vi gjøre for å få mer engasjemang fra vår medlemmer? 



 

 

 

Og da mener vi alle medlemmer. Ikke bare de som driver med utstilling. 

 

Det kom mange forslag. 

Utstillingstrening og aktiviteter som spor og mentaltest ble foreslått. 

Allt er kanske ikke like lett å gjenomføre. Krever engasjemang fra ”ildsjeler”. 

Mentaltest er ganske komplisert, og krever ekspertis som også kjenner vår rase.  

Forøvrig er vårt Langstrakte land en hindring.  

 

Valpetreffer for valpekjøpere er det enkelte oppfødere som har. Selvfølgelig er det også 

ønskelig at man som oppføder  oppfordrer kjøpere til å melde seg inn i vår raseklubb. 

Kanskje kan oppføder by på 1 års medlemskap i Norsk Amerikansk Akita klubb?  

 

En oppdatert og ryddig hjemmeside kan kanskje gjøre at fler engasjerer seg. Forhåpentlig kan 

en attraktiv hjemmeside også bidra til at fler ønsker melde seg inn i klubben vår. 

 

Om vi kontakter NKK kanskje vi kan få en oppdatert liste på Am Akita eiere i Norge. En ide 

kan være å ta kontakt med dem og invitere dem til vår klubb. 

Et gratis eksemplar av Great News feks?  

 

 

 Sak 6. Eventuellt  

 

Først diskuterte vi brevet fra NKK om Avelsrådskurs. 

Diskusjonen ble stor, og sporet nesten ut.  

Noen mente det ville bli for dyrt om klubben skulle sende noen på dette kurs, og at det ville 

være uansvarlig å utnevne et avelsråd. 

Andre tolket brevet om Avelsrådskurset annerledes, og var mer positive til dette. 

Kan være bra å få innspill om hva som hender mht avel, samt få vite hvilke retningslinjer 

NKK tenker å legge seg på. Et kurs som dette kan kanske hjelpe oss mht Rase-standar og 

rettningslinjer for vår avel av American Akita.  

 

Forslag at klubben styrelse også enes om hvilke rettningslinjer klubben har innenfor avel. 

En nødvendighet om vi skal oppdatere hjemmesiden vår, og kunne informere folk om hva 

som gjelder eller er akseptabelt innenfor vår rase.  

 

 

Styremøte 

Pga sommer og ferie er neste møte satt til 17 aug kl. 20.00. 

Inkallelse vil bli sendt pr mail. Det samme gjelder ev. tidsendring. 

 

 

Referat fra Styremøte 

Beklager at det har tatt så lang tid å skape dette referat. Orsak er ulike omstendigheter. 

Vil i fremtiden sende ut referat via mail innen en uke. 

  

 

Sissel  


