
Årsberetning 
Norsk American Akita Klubb 

2012-2013

Styret har bestått av :
Leder : Lisa Johansen 
Nestleder: Aina Brønstad
Kasserer: Linn Astrid Hanssen 
Sekretær: Hege Svensen Mjøs 
Styremedlem: Lill Skjæveland
Styremedlem: Bente Vedal 
Vara: Mayn Bråten 

Randi Håkonsen trakk seg av personlige årsaker så Bente Vedal overtok hennes verv. 

Styret har hatt 4 møter 
21.08.2012 referat finnes
25.10.2012 referat finnes
23.01.2013 referat finnes
09.04.2013 referat finnes 

Alle møter har blitt holdt via Skype. Inkallelse har blitt sendt ut på mail i forkant av møtet.  

Dette har styret jobbet med i 2012/2013

1. Lovmal  
Denne har blitt gjennomgått og godkjent av styret i Norsk American Akita klubb.denne skal også 
godkjennes på årsmøtet 02.06.2013 

2. Hjemmesiden   
Randi Håkonsen sa seg villig til å opparbeidet hjemmesiden vår. Pga av personlige årsaker så hun 
seg nødt til å trekke seg fra styret. Lisa Johansen tok da asnvaret for hjemmesiden. Den er så og si 
ferdig og har fått ny adresse www.amercianakita.no 

3. RAS   
Lisa Johansen, John Aareskjold Tjøtta og Mayn Bråten var på RAS- seminar og de utgjør utvalget 
for klubben i Ras-komiteen sammen med Friedrich Birkmar. 

RAS skal beskrive rasens historiske bakgrunn og utvikling, dagens situasjon, kortsiktige og 
langsiktige mål,  samt beskrive en strategi  for å nå målene.  Sentrale  områder  er  rasens  
populasjon,  helse  mentalitet  og  bruksegenskaper,  atferd  og  eksteriør.  Det  er  viktig  å  
prioritere de områdene det skal fokuseres på, og videre lage en plan for hvordan klubben 
vil sikre at avlsstrategien følges opp og brukes aktivt.

4. Japanspesialen   
Lisa Johansen er styrets representant i utstillingskomiteen for 2013. 
Etter speisalen i 2012 har det vært et evalueringsmøte der american akita klubb ikke var 
representert. Der ble det bestemt at klubben ikke får være med å arrangere spesialen i 2014. Styret 
har da vedtatt av vi skal avholde vår egen spesial på NKK sin utstilling på Bjerke. Lisa har ordnet 
alt med NKK og sendt ut forepørsel ang dommer o.l.

http://www.amercianakita.no/


5. Facebook  
Det har blitt opprettet en facebookgruppe for klubben – Norsk american akita klubb
Her kan man legge ut bilder, spørsmål, ideer, aktiviteter o.l Man kan også legge ut små spørsmål til 
klubben her. 
Dette for å være mer tilgjengelig for medlemmene og for at vi lettere kan kommunisere sammen. 
Siden fungere greit og blir jevnt brukt. Private eller personlige spørsmål/meldinger skal 
kommuniseres direkte til klubben og ikke på åpne forum. 

6. Fordeling av oppgaver  
Valpeformidling: Aina Brønstad
Hjemmesiden: Lisa Johansen 
Facebook: Hege Mjøs
10 på topp: Bente Vedal 
Medlemsansvarlig: Lisa Johansen
Henvendelser fra andre raseklubber: Aina Brønstad
Kontakt med NKK: Lisa Johansen 
Utstilling: Lisa Johansen 

7. Helseundersøkelse   
Helseundersøkelsen er foreløpig lagt på is da dette blir for dyrt for klubben for øyeblikket. 
Lisa har hatt kontakt med norsk veterinærhøgskole og fikk info om helseundersøkelsen der.

8. Ny dommer og dommerelever.   
Det har blitt godkjent ny dommer for rasen vår dette året, det er Børge Espedal. Det er også 3 
dommerelever på rasen vår dette året. Det er Aleksander Myhre, Ann Wiaeman Stavdal og Friedrich 
Birkmar. 

9. Medlemsbladet.   
Lisa Johansen har tatt på seg ansvaret for å få ut et medlemsbladet dette året, men etter dette ønsker 
vi å finne noen andre som vil ta på seg dette ansvaret. Det finnes for øyeblikket ingen redaktør for 
dette bladet og styret ønsker at en eller flere av medlemmene vil ta ansvar for medlemsbladet Great 
News. Det skal utgis 2 blad pr .år.

10. Dogs4All  
Vi hadde stand på Dogs4All dette året. Der hadde Medlem Lena tatt ansvar og ordnet med stand og 
stod å fortalte om rasen vår. Dette er noe vi også ønsker til neste år. Vi håper også at noen ønsker å 
stille i raseparaden. 

11. Medlemstall  
Vi har i 2013 92 medlemmer hvorav 6 av disse er husstandsmedelmmer. 


