
 

 

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 

16 februar 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. Godkjenning av innkallelse 

  2. Godkjenning av møtereferat fra siste styremøte 

  3. Årboken  

Hva har styret kommet frem til av konkl etter diskusjon pr mail, 

 Tilbakemeldinger 

4. Dommer 2012 

Forslag: Eli Marie Klepp, Marianne Holmlie og Diane Anderson 

  5. Great News - Innkommen sak fra A. Paulsrud  

  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. Årboken 

Hva har styret kommet fram til av konklusjon etter diskusjon pr mail 

Tilbakemelding 

 

Før dette styremøte ble det ført en diskusjon pr mail mht Årboken. 

Flere i styret mente at kostnaden for Årboken har blitt høyere en avtalt. 

Dessuten var flere kritisk til at tidligere medlemmer, utenlandske oppdrettere og dommere 

som ikke er medlemmer i vår raseklubb har fått Årboken.  

 

De høye kostnadene skyltes feil faktura fra trykkeriet, trykk av logo på konvolutter, samt høy 

portokostnad til utland. 

Fakturaen fra trykkeriet er rettet til. 



 

 

Når det gjelder trykk av logo, samt porto til utlandet så har Friedrich firma  

Birkmar pr & concept vært sjenerøs å gi klubben en pengegave som dekker disse kostnader.  

Dette er klubben veldig takknemmelig for.   

 

Kostnad etter spons: 

 

Trykking:  kr 16.000,- 

Konvolutter:   kr   3.000,- 

Porto Norge:  kr   2.478,- 

Annonse inntekter:      -      kr   2.250,- 

 --------------------------------    

Total:   kr 19.228,- 

 =================== 

 

Når Årboken skulle sendes ut tok man utgangspunkt i et medlemsregister hvor både 

nåværende og tidligere medlemmer var oppført. Et ”plaster på såret” får være at dette har 

bidratt til at noen gamle medlemmer igjen har fornyet sitt medlemskap. 

Når det gjelder utenlandske oppdrettere så var tanken å oppmuntre til deltagelse på 

Japanspesialen 2011.  

Flere av dem har dessuten deltatt i fjorårets utstilling som er referert i Årboken. 

Når det gjelder utsendelse av Årbok til dommere som har dømt/dømmer vår rase, så er dette 

helt normalt. Vanlig blant alle raseklubber. 

 

Tilbakemeldinger klubben har fått mht til Årboken har hovedsakelig vært positiv. Men som 

med alt annet finns det også noen kritiske røster. 

 

 

Sak 4. Dommer Japanspesialen år 2012 

Forslag: Eli Marie Klepp, Marianne Holmlie og Diane Anderson 

 

John hadde Eli Marie Klepp på forslag. Men dro dette tilbake. 

Wenche hadde Marianne Holmlie på forslag. 

Friedrich hadde Ms. Diane Anderson på forslag. 

 

Pga store utgifter dette år og kort frist ( 1 år ) valgte styret å stille seg bak forslaget om 

Marianne Holmlie som dommer år  2012.  

Styret besluttet også at vi kontakter Ms. Diane Anderson, USA og spør om hun kan tenke seg 

være dommer år 2013. ( Vi har ennå ingen dato ) 

 

Sissel fikk i oppdrag å ta kontakt med begge dommere. 

I dag er arbeidsfordelingen noe annerledes. 

Både Sissel og Wenche kontaktet Marianne Holmlie, og fikk positivt svar. 

For å unngå dobbel jobb og forvirring, vill Wenche ha ansvar for fortsatt kontakt med 

Marianne Holmlie, mens Sissel tar kontakt med Diane Anderson. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 5. Great News  

Innkommen sak fra Arne Paulsrud. Se vedlegg  

 

Alle i styret gir Arne Paulsrud den godkjennelse han ønsker mht Great News. 

 

 

Sak 6. Eventuelt 

 

Annonse Japanspesialen. 

Sissel har fått pris av American Akita Klubb Sverige ulike annonser. 

Helsides annonse i AAKS sitt medlemsblad kr 600,- Annonse på AAKS webside kr 100,- 

Styret valgte å se bort fra annonse i AAKS medlemsblad. 

Ønsker bare webannonse.  

Da Japanspesialen bare står for kostnaden av annonse i Hundsport har Sissel betalt kr 100,- 

for webannonsen og sendt den som pdf-fil til webansvarlige i AAKS. 

Styret ga Sissel i oppdrag å gjøre en forespørsel på pris også til SSUK (Sverige), 

Spisshundsklubben i Danmark samt til Finland.  

 

John har tidligere år gjort en side på facebook om Japanspesialen. 

Han gjør også dette i år. 

 

Klubb lager 

Arne Paulsrud som i dag har lager for klubbens rekvisita ønsker at styret finner en annen 

løsning pga plassproblem hjemme. Styret skal se på ulike alternativ. 

 

Informasjon om Am Akita på vår webside. 

Klubben har fått et mail fra en utenforstående som stiller spørsmål ved vår presentasjon av 

Am Akita på hjemmesiden. 

Ved første øyekast kunne vi ikke kjenne igjen teksten det ble referert til. 

Men ved nærmere undersøkning viser det seg at vedkommende har rett. 

Vi bør snarest endre/formulere om det som står under ”Generelt om American Akita” 

 

Bestille/betale Årbok 

Vår kasserer Linn ønsker å endre hvordan man skal kunne betale for Årboken. 

Å legge penger i en konvolutt å sende til klubben er ikke å anbefale. 

Bedre om pengene settes direkte inn på klubbens konto. 

 

Valg komité  

Jobber på forslag til kandidater til styret i NAAK. 

 

 

 

   

 

Sissel 

 

 

 

 

 



 

 

Vedlegg 

 

 

 

Forespørsel/sak til styremøte 15. februar 2011-03-12 

 

Ihht $ 2.4 i klubbens lover velger klubbens styre redaktør og har et visst godkjenningsansvar 

for innhold i klubbens avis. 

 

Jeg ber derfor om styrets godkjenning til følgende innhold: 

 

Styrepresentasjon, lederen har ordet, redaktøren har ordet, årsmøtereferat, styremøtereferater, 

hverdagshistorier fra noen hundeeiere, American Akita brukshundmuligheter (kløving, trekk, 

og som ettersøkshund, i forbindelse med det siste som er relativt omfattende ønsker jeg å dele 

dette opp i 3-4 aviser som en føljetong, har i denne sammenheng blitt lovet bistand av Kai 

Magne Bråten som er godkjent instruktør og dommer innen feltet og som selv har fått 

godkjent flere Akitaer)  

Annonser, 2 gratisannonser til hovedsponsorene Proplan og Pro pet, det gjenstår en del 

oppsøkende virksomhet i denne sammenheng, men har nå blitt lovet 3 stk 1/1 sider samt en 

”kanskje” beroende på avisens innhold, håper på flere salgbare. 

Utstillingsresultater fra 1/1 d.å. fram til trykketidspunkt. 

Foreslår som et besparingstiltak at avisen kun blir laget i svart/hvitt, men med kulørt omslag. 

Jeg antar at denne avisen kan bli relativt fyldig så noe stoff kan være greit å ha på lur til 

senere nr. eks. stafettpinne, hvor er du osv. 

 

Kopi av avisen vil bli lagt fram trykkningsklar for gjennomsyn for styret før PDF-

konvertering og trykking. 

 

Mvh 

 

Arne H Paulsrud  


