
 

 

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 

23 Mars 2011 
 

 

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

 

 

Med på møtet var: Leder:  Wenche Ulleberg-Bøhmer 

Nest Leder:  Friedrich Birkmar 

Kasserer:  Linn Hansen 

Sekretær:  Sissel Lyngvær 

Styremedlem: John Aa. Tjøtta 

Varamedlem: Arne Paulsrud 

  Varamedlem: Mayn Bråten 

 

   

Saksliste:  1. Valg av møteleder 

  2. Godkjenning av innkallelse 

3. Godkjenning av møtereferat fra siste styremøte 

4. Japanspesialen 2013 

  5. Gi utstillingskomiteen fullmakt til å velge dommer i fremtiden? 

  6. Budsjett for 2011 

  7. Årsberetning for 2010/2011  

  8. Hjemmesiden: om rasen  

  9. Eventuelt 

 

 

Sak 2. Valg av møteleder 

 

Ingen meldte seg frivillig. Det ble Wenche, som det bruker å være. 

 

 

Sak 2. Godkjenning av innkallelse 

 

Ingen hadde noen innvendinger 

 

 

Sak 3. Godkjenning av møtereferat fra siste styremøte 

 

Wenche mente det var feil av Sissel å protokollføre fra mail-korrespondanse 2 dager etter at 

styremøtet hadde vært.  

Sissel forstår kritikken, men mente det var relevant, da det handlet om 1 av punktene på 

styremøtet.  

Vil ikke gjenta seg. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sak 4. Japanspesialen 2013 

Helgen 11-12 mai eller 18-19 mai? 

 

Det har vært uenighet om dato for Japanspesialen 2013 mellom de ulike raseklubbene pga at 

det kolliderer med 17 mai helgen for mange. 

Da vi i NAAK har fått dommer til dette arrangement, ønsker vi et snarlig beslutt så vi ikke 

mister dommeren vi har booket. 

Utstillingskomiteen har to helger på forslag:, 11-12 mai  eller 18-19 mai 2013. 

Vi i NAAK ønsker 18-19 mai, men kan ev endre oss om dette er ønskelig i fra de andre 

klubbene. 

 

 

Sak 5. Gi utstillingskomiteen fullmakt til å velge dommer i fremtiden? 

 

Vi styrelsen for NAAK gir utstillingskomiteen fullmalt til å velge dommer f.o.m. 2014.  

Vår klubben kommer med forslag på 1-3 dommere som vi ønsker til vår utstilling. 

Når alle klubber har kommet med sine forslag avgjør utstillingskomiteen hvilke som blir 

forespurt. Håper med dette å kunne unngå at flere klubber kontakter samme dommer, samt at 

man kanskje kan spare litt penger ved at 1 person organiserer alle dommere. 

 

 

Sak 6. Budsjett for 2011 

 

Linn la fram et Budsjettforlag som vi i styret kan legge frem for medlemmer på Årsmøtet. 

Små endringer ble gjort. 

Medlemmene stemmer deretter om de godtar budsjettet, eller om de ønsker endringer. 

 

 

Sak 7. Årsberetning for 2010/2011 

 

Som sekretær er det naturlig at Sissel skriver Årsberetning for 2010/2011.  

Skal legges frem for medlemmene før Årsmøtet. 

Sendes alle styremedlemmer for gjennomsyn først. 

 

 

Sak 8. Hjemmesiden: om rasen 

 

Styret besluttet å omformulere noe av det som stod om American Akita under ”om rasen”. 

Linn tar tak i dette og sender det videre til web-master. 

I tillegg vil Friedrich skrive litt om American Akita som utstillingshund. 

 

 

Sak 9. Eventuelt 

 

Klubb lager:  Arne Paulsrud som i dag har lager for klubbens rekvisita, purrer på styret om å 

finne nytt lager. Wenche skal spørre Lajla Nordby, ( Fjellbamsen ) om hun har lagerplass. 

Kiosken under Japanspesialen: Utstillingskomiteen søker noen som kan ha ansvar for kiosken 

begge dager.   

      /Sissel 


