
Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 27.02.2012.  
 

Møtet ble avholdt på Skype. Aina ringte opp alle i styret kl. 19.30 

 

Med på møtet var: Leder  Aina Brønstad 

   Nest Leder Bente Vedal 

   Sekretær Sissel Lyngvær 

   Styremedlem Lisa Johansen 

   Kasserer Linn Hansen 

    

Ikke tilstede:  Styremedlem Cassandra Karlsen 

 

1. Godkjenning av innkallelse 

2. Godkjenning av forrige møtereferat 

3. Valpeformidling 

4. Japanspesialen 2012 

5. Høringer 

6. Årsmøtet 

7. Bladet, Hjemmesiden, Facebook-side for klubben? 

8. Ev 

 

1. Godkjenning av innkallelse 

Ingen hadde noen innvendinger 

 

2. Godkjenning av forrige møtereferat 

Ingen hadde noen innvendinger 

  

3. Valpeformidling 

 Åshild har trukket seg som valpeformidler for klubben 

 Erstattes av Aina Brønstad 

 

4. Japanspecialen 2012  

Utstillingskomiteen har besluttet at dommeren vi har skaffet til Japanspesialen 

ikke kommer gi Stor Cert til vår rase. 

Det kommer Shibaklubben sin dommer å gjøre. 

Vi vet ennå ikke hvilken dommer dette blir, da planlagt dommer har trukket seg. 

Klubben får beskjed så snart ny dommer er funnet. 

Vi har fått et utkast til annonse for Japanspesialen, men vi vill få en ny hvor 

dommerpresentasjoner vill finnes med. 

Utkastet står på trykk i klubb avisa til American Akita Klubb Sverige, samt er lagt 

ut på vår egen hjemmeside. 

Når vi får den nye ”endelige” annonsen vil denne komme opp på vår egen 

hjemmeside, samt som link på hjemmesiden til Am Akita Klubber i Sverige, 

Finland og Danmark (spidshundsklubben) 

 

For øvrig virker det som at utstillingskomiteen har kontroll. 



Lisa vil videreformidle til styret beslutt som tas i utstillingskommiteen, samt 

komme med en liste på saker som må gjøres/folk som må skaffes. 

 

Lisa sjekker priser, bestiller BIS pokal og BIS-valp pokal til vår utstilling. 

 

 

5 Höringer fra NKK 

Rasespesifikke Dommeranvisninger   

Sissel har sendt in svar på vegne av klubben. Godkjent av styret. 

 

6. Årsmøtet 

Klubbens Årsmøte vill bli avholdt på Hunderfossen Hotell fredag 25 mai 2012 

kl.18. Lisa boker konferanserum 

Innkallelse vil bli sendt alle medlemmer. 

 

Vi har fått en ny ” Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubbe r” 

som vi må følge. 

 

Sissel skriver Årsberetning 2011-2012 

 

NAAK sitt styre mangler personer til de fleste verv i neste periode. 

Valgkomiteen jobber på saken. Håper flere av våre medlemmer kan hjelpe til med 

å foreslå ev kandidater. Eller kanskje foreslå seg selv? 

 

 

7. Bladet og hjemmesiden 

Det kommer ikke ut noe nytt Great News føre Japanspesialen. 

Nødvendig informasjon som skal ut til våre medlemmer før dette, blir sendt ut 

sammen med innkallelse til Årsmøte. Våre medlemmer vil da også få en ”Helse 

undersøkelse om American Akita” som klubben ønsker svar på. 

Håper dette kan gi oss en indikasjon på hvilke helse/gemytt problem vi ev. har på 

vår rase. Vi vill deretter i samarbeide med Norsk Vet Høgskole starte en 

helseundersøkelse på web. 

Invitasjon til Rasespesial i Sverige vil også bli sendt ut samtidig til alle våre 

medlemmer. 

 

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

 

Avtalen for vår nåværende hjemmeside vil bli fornyet. Sissel kontakter Brian. 

I løpet av få dager håper vi siden igjen er oppdatert. 

 

Aina har fått en forespørsel om vi kan lage en side for NAAK på Facebook. 

Dette ble nedstemt av styret. Viktigere å få hjemmesiden ”på bena” 

 

 

 



8. Evt 

NAAK har fått en invitasjon fra NKK om å søke om å få ett ekstra Stor-Cert i 

2015 om vi ønsker arrangere spesialutstilling for vår rase i samband med 

Europavinnerutstillingen i 2015. 

Skal holdes 4-6 september 2015 i Norges Varemesse, Lillestrøm. 

Lisa tar dette opp med utstillingskomiteen for Japanspesialen. 

Vi vet ikke om vi ønsker/klarer dette. 

 


