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Norsk American Akita Klubb 

Årsmøte 2014/2015 

 
 

 Innkalling til årsmøte 2015 

Du innkalles med dette til årsmøte i Norsk American Akita Klubb (NAAK), 

Tid: Lørdag 5.september 2015 kl. 18 

Sted: Big Horn Steak House,  

 

Dagsorden: 
Sak 1:  Konstituering 

  - valg av møteleder 

  - valg av sekretær 

  - valg av tellekorps 

  - valg av to protokoll vitner 

Sak 2:  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Sak 3:  Beretning 2014 

Sak 4:  Regnskap/ Budsjett 2014 

Sak 5:  Valg av medlemmer til Styret 

Sak 6:  Innkomne forslag 

 

Kontingent for 2015 må være betalt for å benytte stemmeretten på årsmøtet. Det kan kun 

stemmes ved fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmene kan bare benyttes ved 

valg av personer inn til styret. 

Kun oppgitte saker eller forslag kan behandles. Forslag eller saker som medlemmene eller 

styret ønsker behandlet må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato  

(1.august 2015) 

 

Enkel bevertning. 

Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen! 

Vedlegg:  

1.  Årsberetning 2014/2015 

2.  Regnskap 2014 

3.  Beretning fra revisor 

4.  Innkomne forslag 

5.  Kandidater til valg 

6.  Stemmeseddel for forhåndsstemmer 
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Norsk American Akita Klubb 

Årsmøte 2014/2015 

 
Vedlegg.1  Årsberetning 2014/ 2015 

 

Styret har i perioden bestått av: 
 Leder:  Siv Nilsen 

 Nest Leder: Lill Skjæveland 

 Kasserer: Linn Hansen 

 Sekretær: Mirjam Solbakk 

 Styremedlem: Alex-Sander Myhre 

 Styremedlem: Per Frogner 

 Varamedlem: Kristin Neshagen 

 Varamedlem:  

   

 

Valgkomite: 
Årsmøtet 2014 valgte følgende medlemmer til valgkomitè:   

 Leder:  Bente Vedal 

 Medlem: Siri Larsen 

 Medlem:   Rebecca Engvik 

 

Revisor: 
Linda Tomren 

 

Verv og oppgaver oppnevnt av styret: 
 Valpeformidler:  

Linn Hanssen (for Randi Eide som gikk ut av vervet) 

 Redaktør i Great News:  

Lill Chanett Olesdotter Andersen frem til årsskiftet 2015-deretter overtok Nina 

Hermanssen. Maria-Isabell Moen og Thomas Wolfbane Berglund (medhjelpere) 

 Webansvarlig:  

Mirjam Solbakk i påvente av ny webansvarlig. Thomas Wolfbane Berglund 

(medhjelper) 

 Raseråd:  

John Aareskjold Tjøtta, Lisa Johansen, Friedrich Birkmar, Mayn Bråthen 

 Aktiviteter/ mentaltester:  

Marte Jonsdotter Skamsar, Mirjam Solbakk, Maria Isabell Moen og Linda Aarskog 

 Utstillingskomite:  

 

 

Styrets møter i perioden fra forrige årsmøtet: 
Styret har hatt styremøter ca en gang hver måned. 

2014: 29/9, 13/10, 3/11 og 1/12 

2015: 11/1, 2/3, 14/4, 15/6 og 3/8  

  

Referater finnes på klubbens hjemmeside. Møter har foregått på ”Skype”. 
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Norsk American Akita Klubb 

Årsmøte 2014/2015 

 
Vedlegg.1  forts  

Dette har Styret arbeidet med i 2014/15 

Evaluering Årsmøte 2014 

Møtet ble avholdt ved Hokksund Camping, 3300 Hokksund den 17.august 2014 i forbindelse 

med rasespesialen. Det var 16 medlemmer til stede på årsmøtet. 

 

Styrets sammensetning 

Kort tid etter årsmøtet ble det etter råd med NKK gjort endringer ift styrets sammensetning 

pga at ikke alle valgte medlemmer hadde gyldig medlemskap iht Lovmal og valg til styret. 

Følgende ble da at varemedlem rykket opp som styremedlem slik at den årsmøtevalgte 

styremedlemmet overtok sekretær vervet. Derfor må det foretas et suppleringsvalg av ny 

sekretær for den resterende delen av valgperioden på første ordinære generalforsamling (nå i 

september). 
 

Organisasjonsnummer, Hjemmesiden  

Styret har siden siste årsmøtet fått registret NAAK i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret, 

dermed fått tildelt eget organisasjonsnummer. Dette har gjort at klubben nå har fått registrert 

bank konto i klubbens navn. Samtidig har vi også fått opprettet eget domene og web-hotell i 

klubbens navn hos One.com og har nå full oversikt over webhotell og hjemmeside. I denne 

forbindelse har hjemmesiden blitt fornyet og fått litt mere innhold, men fortsatt kan den 

sikkert forbedres. 

Det har ikke vært lett å skaffe en ny webredaktør, derfor har klubbens sekretær ivaretatt 

oppdateringen av webhotell og hjemmeside i påvente av ny web-ansvarlig. 

Raserådet 
RAS-dokumentet 

Raserådets arbeid har nesten utelukket dreiet seg om RAS-dokumentet og ferdigstillelse av denne. Det 

var en stor jobb og masse info som skulle samles i et begrenset dokument. 

Raserådet har diskutert og tenkt på et oppdretterseminar. Opprinnelig plan var at dette skulle avholdes 

første gang under EUW15 på Lillestrøm. Men det har blitt litt nedprioritert pga RAS og dessverre ikke 

jobbet med. Så vi må komme sterkere tilbake med dette i 2016. Når man først skal arrangere et 

oppdretterseminar, så er det greit at det faglige innholdet er bra og at det blir et seminar man kan få litt 

utbytte av. Derfor har dette ikke blitt gjennomført for enhver pris i 2015, bare fordi det var planen.  

RAS-dokumentet vil bli offentligjort på klubbens hjemmeside. 

Helse og adferdsundersøkelse  

Helseundersøkelsen har raserådet`s medlemmer sett igjennom. De har kommet med endringer og 

korrigering av spørsmålene. Lisa har kontakten med Frode Lingaas, helseundersøkelsen og oppstart vil 

bli offentligjort via klubbens hjemmeside.  Oppstart september 2015 i samråd med styret og raseråd. 

Valpeformidling:   
Linn Hanssen har overtatt som valpeformidler etter Randi Eide. 
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Norsk American Akita Klubb 

Årsmøte 2014/2015 

 
Aktiviteter/ Mentalitet/ MH-beskrivelse  

Styret ønsker at det legges til rette slik at mentaliteten på vår rase skal bli bedre kjent og har 

nå startet prosessen ved å opprette en gruppe som ønsker å jobbe med å arrangere mentaltester 

(MH-beskrivelser og Karaktertest). Når det foreligger nok antall testede hunder, vil dette 

gjøre det mulig for styret og raserådet seinere å lage en mentalprofil for rasen.  

Seminar MH 

Seminaret ble arrangert som et ledd i å informere om mentalitet og bruk av MH-beskrivelse. 

Vellykket seminar med totalt 40 deltakere (hvor 37 påmeldte og 3 arrangører). Inntekt totalt 

kr. 16.750 og utgifter ca.kr.9000,- Det er også søkt og mottatt midler fra Studieforbundet 

Natur og Miljø, totalt et tilskudd på ca.800 kroner. 

 

MH-test/ mentalbeskrivelse 

Klubben arrangerer vårt første MH beskrivelse helgen 22-23 august. Påmeldte raser er fordelt 

slik Golden Retriever, Tervueren, Australian Shepherd, Lakenois, Finsk lapphund, Australian 

Cattledog og schæferhund. Ingen American Akita i år, men håper på bedre deltagelse seinere. 

Noe av overskuddet fra seminaret har gått med til innkjøp av noe utstyr for å kunne 

gjennomføre mentaltester for hund. Noe utstyr er gitt som sponsormidler til klubben og største 

delen har vi lånt fra andre hundeklubber. Chip avleser og elektrisk hare bør kjøpes inn. 

Great News 

Redaktør Lill-Chanett har sett seg nødt til å si opp sitt verv våren 2015 pga stor 

arbeidsmengde og tidspress privat. Ny redaktør startet sitt verv kort tid etterpå. Ny redaktør er 

Nina Hermanssen. 

Medlemstall 

Vi har ved utgangen av 2014, 101 medlemmer hvor 6 av disse var husstandsmedlemmer. 
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Norsk American Akita Klubb 

Årsmøte 2014/2015 

 
Vedlegg. 2   Regnskap 2014 

Blir lagt frem på årsmøtet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Norsk American Akita Klubb 

Årsmøte 2014/2015 

 
Vedlegg. 3   Beretning fra revisor 

Blir lagt frem på årsmøtet 
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Norsk American Akita Klubb 

Årsmøte 2014/2015 

 
Vedlegg.4   Innkomne forslag 

Følgende saker er meldt inn til årsmøte 2014/2015 

1. Forslag til endring i dagens lovmal § 3-4 Årsmøtets oppgaver 

Klubben fikk en ny ” Obligatorisk Lovmal for Norsk Kennel Klubbs 

medlemsklubber” som ble vedtatt på årsmøtet, Drammen 2013 (se link). Dette gjelder 

paragraf 3-4 hvor kasserer ikke nevnes.  

Vil foreslå å få dette endret på lovmalen slik at kasserer velges på årsmøtet også, da 

kasserer skal velges på nytt i år. 

http://www.american-akita.no/wp-content/uploads/2015/03/Innkallelse-til-

%C3%85rsm%C3%B8te2013.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.american-akita.no/wp-content/uploads/2015/03/Innkallelse-til-%C3%85rsm%C3%B8te2013.pdf
http://www.american-akita.no/wp-content/uploads/2015/03/Innkallelse-til-%C3%85rsm%C3%B8te2013.pdf
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Norsk American Akita Klubb 

Årsmøte 2014/2015 

 
Vedlegg. 5  Kandidater til valg 

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har 

møterett og stemmerett på årsmøtet. 

sekretær vervet gjelder for 1 år denne gangen. Dette fordi årsmøtet må foreta et suppleringsvalg av 

ny sekretær for den resterende delen av valgperioden. Dette betyr at sekretær ble i fjor valgt inn for 2 

år og resterende del er nå 1 år. 

Verv til Styret Kandidater Kryss for 

JA 

Kryss for 

BLANK 

Leder (2 år)   Siv Nilsen Ikke til valg Ikke til valg 

     

 Nestleder (2 år)  Marte M Lie Graasvold   

     

 Styremedlem (2 år)  Kai Erik Bruun   

    

 Styremedlem (1 år) Hege Svensen Mjøs   

       

 Sekretær (2 år)    ?   

    

 Varamedlem 2 stk (1 år) ?   

 

 
Mirjam Solbakk   

    

 Kasserer (2år)    Linn Hanssen   

 Verv til Valgkomite 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Leder (2 år)  Bente Vedal   

    

 Medlem (2 år) Rebecca Engvik Ikke til valg Ikke til valg 

    

 Medlem (1 år) Siri Larsen   

    

Vara Styret NAAK Ikke til valg Ikke til valg 

    

    

Revisor (2 år)  Linda Tomren   

 Vara revisor    
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Norsk American Akita Klubb 

Årsmøte 2014/2015 

 
 

Vedlegg. 6  Kandidater til valg/Stemmeseddel 
 

BRUKSANVISNING FOR BRUK AV STEMMESEDDEL 

 
Klubbens regler gir muligheter for de av klubbens medlemmer som ikke kan møte på årsmøte til å gi 

sin stemme til valget. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved 

fullmakt. 

 

Det er kun mulig å gi forhåndsstemme på kandidatene som stiller til valg, ikke på saker da dette vil 

medføre at et fremmet forslag må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres 

gjennom en debatt eller koordinering med andre innspill/forslag.  

Kun saker eller forslag som er meldt inn på forhånd kan behandles på årsmøtet/ generalforsamlingen.  

Fullmakt kan medlemmene bruke ved stemming på saker – maks 3 fullmakter- fra medlemmer som 

har betalt medlemskontigent for inneværende år. 

 

 

Forhåndsstemming foregår på følgende måte: 

 

 Sett X for Ja ved den kandidaten du ønsker at skal bli en del av det nye styret.  

 Sett et X for Blank for den kandidaten du Ikke ønsker skal bli en del av det nye styret 

Ingen X er ikke avgitt stemme 

 NB! Kun 1 X per kandidat og styreverv 

 Stemmeseddelen legges i lukket, umerket konvolutt. 

 Konvolutten med stemmeseddelen legges i ny konvolutt.  Du må skrive navnet ditt på 

baksiden av den ytre konvolutten!  (Dette er for å sjekke at du er stemmeberettiget) 

 

 

Alt dette sendes til: 

NAAK VALG  

v/ Bente Vedal 

Høifossveien 94 

1827 Hobøl 

 

 

OBS! 

Konvolutten må sendes til Valgkomiteen og være poststemplet senest 30.august 2015 

 

 
 
 
 
 

NB! Skriv ikke ditt navn på stemmeseddelen, eller på den konvolutten som stemmeseddelen legges i. 

(Klippes av og legges i ytre konvolutt) 
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Norsk American Akita Klubb 

Årsmøte 2014/2015 

 
 

FORHÅNDSSTEMMEN ER AVGITT AV: 
 

 

 

Navn: 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Adresse: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Postnr:…………………  Poststed:……………………………………………………. 
 

 

(bruk BLOKKBOKSTAVER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLIPP! Fullmakten gis til den som skal ivareta stemmen din på årsmøte. Maks 3 fullmakter pr. 

person  

FULLMAKT 
 

 

 

Jeg…………………………………………………………………. 

 

 

      Gir herved………………………………………………………………….. 

 

 

Fullmakt til å bruke min stemme på årsmøte i NAAK 5.september 2015 

 

 

Sted…………………………………..        Dato……………………… 

 

 

 

Underskrift…………………………………………………………. 
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Norsk American Akita Klubb 

Årsmøte 2014/2015 

 
Vedlegg.7  Presentasjon av kandidater til Styret 2014 

 

 


