
 

 

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 

15 september 2010 
 

 

Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 21.00. 

 

Med på mötet var: Leder:  Wenche Ulleberg-Bøhmer 

Nest Leder:  Friedrich Birkmar 

Kasserer:  Linn Hansen 

Sekretær:  Sissel Lyngvær 

Varamedlem: Arne Paulsrud 

Styremedlem: John Aa. Tjøtta  

 

Ikke tilstede:  Varamedlem: Mayn Bråten 

 

   

Saksliste:  1. Godkjenning av innkallelse 

  2. Godkjenning av møtereferat fra siste styremøte 

  3. Utstillings komité for 2011 

  4. Hjemmesiden 

  5. Bladet  

  6. Eventuelt 

 

Sak 1. Godkjenning av innkallelse 

 

Ingen hadde noen innvendinger 

 

 

Sak 2. Godkjenning av møtereferat fra siste styremøte 

 

Ingen hadde noen innvendinger. 

 

 

Sak 3. Utstillingskomité for 2011 

 

Før møtet ble styret informert om at John og Wenche ikke ønsket å stå til gjenvalg mht 

utstillingskomiteen 2011 pga for mye å gjøre. 

John foreslo Sissel og Arne. Arne takket nei. Sissel lot seg overtale, men understreket at hun 

ikke har noen erfaring i å arrangere hundeutstilling. Wenche endret seg og sa ja til å fortsette.   

 

I samband med utstillingskomiteen kom også spørsmålet opp mht dommer på neste års 

Japanspecial. Vi har ikke booket noen enda. 

Før møtet sa John att han ev kunne hjelpe til med dette.  

Det samme har Friedrich sagt seg villig til.  

Vi avventer, og holder kontakt på mail om noe skulle dykke opp. 

 

Hovedsponsor til Japanspecialen har Friedrich skaffet. Samme som i fjor. 

 

 

 



 

 

Sak 4.Hjemmesiden  

 

At vi i dag ikke har noen fungerende hjemmeside skyldes at vi bla ikke har betalt for domene. 

Mange var urolig for att all informasjon som lå der var forsvunnet. Men Linn mener hun har 

noen gammel back-up liggende som kan være til hjelp. 

Spørsmålet styret nå må ta stilling til er om vi skal kjøpe tilbake det gamle domene, og få 

hjelp av Isak, eller skaffe ett nytt? 

Friedrich har kontakter som kan skape en ny side, samt oppdatere denne jevnlig mot en billig 

penge. Styre besluttet at Friedrich skulle sjekke dette opp nærmere, og at vi deretter skal 

stemme over dette pr mail. 

 

 

Sak 5. Bladet 

 

For tilfellet har vi ingen ansvarlig redaktør. 

Friedrich kom med ett nytt forslag til styret: 

Hva med å erstatte medlemsbladet med nyhetsbrev. Disse kan sendes medlemmene pr mail. 

Ev kan vi skrive ut nyhetsbrevet og sende det i posten til de som ønsker det. 

Da sparer vi penger. I stedet kan vi som første klubb i Skandinavia gjøre en fin Årsbok. 

Styret besluttet at Friedrich skal undersøke dette nærmere, og at vi deretter skal stemme over 

dette på mail.   

 

 

Sak 6. Eventuelt  

 

Ellers pratet vi litt om premier samt diplomer i samband med Japanspecialen 2011. 

 

 

 

 

Sissel  

 

 

 

Neste Styremøte 

Wenche har kommet med følgende forslag: onsdag 20 oktober. 


