
Referat styremøte NAAK 23.01.2013

Deltakere : Lisa Johansen, Mayn Bråten, Bente Vedal, Lill Skjæveland, Aina Brønstad, Hege Mjøs
Fraværende: Linn Hansen

Lisa ringte opp alle på Skype 20.30

• Gikk gjennom referat fra sist styremøte og godkjente agenda for dette møtet.
• Randi Håkonsen har trukket seg fra styret av personlige grunner. Varamedlem Bente Vedal 

overtar hennes plass. 
• Vi ønsker å fortgang i helseundersøkelsen. Lisa sender ut mail til styremedlemmene med de 

spørsmål som er klare til nå, så følger vi andre inn med spørmål vi føler er relevante for 
undersøkelsen. Lisa har kontakt med veterinærhøyskolen. Hege har ansvar for å finne 
adresser til de som er relevante kanditaer til underøkelsen, detter er american akita eiere fra 
2000 og etter. 

• Hjemmesiden – Siden Randi har trukket seg tar Lisa over ansvaret for hjemmesiden. Har en 
som kan utforme denne slika t vi enkelt kan plotte inn det vi vil ha med på siden. Hege og 
Lill har ansvar for å finne ut hva vi vil ha med på hjemmesiden. 

• Facebooksiden – skrive under info om at det å legge ut reklame eller annonnse for kull ikke 
skal legges på denne siden. Legge ved en link til Amercan akita litters in scandinavia og til 
Akita World. 

• Årsmøtet – årsmøte blir under utstillingen i Drammen 2.juni 2013. Lisa skal finne plass for 
hvor vi kan avholde møtet. Lisa skal også sjekke om det er lovlig å sende ut 
invitasjon/informasjon om møtet på hjemmesiden. Valgkomiteen må få beksje om hvem 
hvilke poster  som står til valg. Lisa informere valgkomiteen om dette. Valgseddelen skal 
også forandres med bare JA og BLANK. Medlemmene uttrykte sist år at de ville ha litt info 
om  personene som står til valg. Lisa videreformidler dette til valgkomiteen. Meldlemmer 
kan sende inn forslag på navn til styret eller valgkomiteen. Det er mulig å komme med 
motkanditater til valget inntil en uke før årsmøtet. Dette skal være klart til neste styremøte . 
Lisa gir Hege info om innloggingsinformasjonen hos NKK. Årsmelding og regnskap skal 
være klart i god tid før årsmøtet. 

• Styret må finne en person som kan være med i utstillingskomiteen for spesialen 2013. Det er 
sendt ut forespørsel til aktuelle personer. 

• Spesial 2014. Siden vi ikke er med i Japanspesialen 2014 ønsker vi å ha vår egen American 
Akita spesial på Bjerke. Lisa har tatt kontakt med Bjerke ang plass for å holde spesialen. 
Hun sender også forespørsel til dommer og ringsekretær. 

• Lisa Johansen , Mayn Bråten og John Aareskjold Tjøtta  reiser til RAS seminaret denne 
helgen og disse utgjør RAS komiteen for American Akita sammen med Friedrich Birkmar. 

• Skal ta opp organisering av 10 på topp ved neste styremøte . 
• Neste styremøte blir 26 februar klokken 19.30 


