
 

Norsk American Akita Klubb 

2013/2014 
 

Innkalling til Årsmøte 2014 
 

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

Tid:  Søndag 17.august 2014 ca.kl.13.00 

 

Sted:  Hokksund Camping (cafeen) 

Stryken 73 

3300 Hokksund 

 

 

Dagsorden: 
Sak  1:  Konstituering 

  - valg av møteleder 

  - valg av sekretær 

  - valg av tellekorps 

  - valg av to  protokollvitner 

Sak  2: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Sak  3: Årsberetning  2013 

Sak  4: Regnskap med revisors beretning 2013 

Sak  5: Valg av medlemmer til Styret 

Sak  6: Innkomne forslag 

 

 

Kontingent for 2014 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  

(12 juli 2014) 

 

 

Enkel bevertning. 

Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen! 
 

 

Vedlegg: 
 

Årsberetning 2013 

Regnskap 2013 (Revisjonsberetning - Legges frem på årsmøtet) 

Innkomne forslag 

Forslag til kandidater til valg  

Stemmeseddel for forhåndsstemmer 

 

 

 



 
 

2 

 

Norsk American Akita Klubb 

2013/2014 
 

ÅRSBERETNING FOR NORSK AMERICAN AKITA KLUBB  

 
Styret har i perioden bestått av: 

  
Leder:    Lisa Johansen 

Nest Leder:   Lill Skjæveland 

Kasserer:   Linn Hansen 

Sekretær:   Hege Svendsen Mjøs 

Styremedlem:   Mirjam Solbakk (2 år) 

Styremedlem:   Olav Håland (1 år) 

 

Varamedlem: Siri Larsen 

Varamedlem: Tine Hansen 

 

Revisor:  Linda Tomren 

   

 

Valgkomite: 

 
Årsmøtet 2013 valgte følgende medlemmer til valgkomitèen:   

Leder:  Bente Vedal 

Medlem: Siri Larsen 

Medlem:   

 

Verv, råd og utvalg oppnevnt av styret: 
 

Valpeformidler:  
Randi Eide 

Redaktør i Great News:  
Lill Chanett Olesdotter Andersen, Maria- Isabell Moen og Thomas Wolfbane Berglund som 

medhjelpere. 

Webansvarlig:  
Stine Valskår Solbrekk og Thomas Wolfbane Berglund som medhjelper. 

Raseråd: 

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

 

 

Styrets møter: 
Styret har hatt 5 møter: 

- 29.jan 2014  Referat finnes 

- 04.mars 2014 Referat finnes 

- 13.mars 2014  (ekstraordinært styremøte) 

- 20.mai 2014  Referat finnes 

- 26.juni 2014  Referat finnes 

 

Alle møter har foregått på ”Skype”. Innkallelse har blitt sendt ut pr mail. 
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Dette har Styret arbeidet med i 2013 
 

 

1. Evaluering Årsmøte 2013 

Årsmøte i fjor var i forbindelse med NKK Drammen, oppmøte var dårlig med kun 5 oppmøtte.  

Så i år prøver vi å ha den under vår rasespesial, for å se om kanskje dette kan trekke litt mer av 

medlemmene våre på årsmøte. 

 

2. Hjemmesiden  

Lisa Johansen tok på seg oppgaven å lage, om klubben klarte å få noen til å administrere denne 

videre. Dette fikk vi til på siste halvår, hvor vi fikk tak i en webmaster og medhjelper. Siden har 

webmaster av private grunner trukket seg. Klubben bestemte seg derfor for å sette jobben bort, å 

betale noen for å gjøre denne jobben så vi kan ha en funksjonell oppdatert side tilgjengelig for 

våre medlemer.  

Men vi kan konkludere med at denne hjemmesiden er nok den best fungerende hjemmesiden 

klubben har hatt. 

 

3. RAS gruppens arbeid og oppnevnelse av Raseråd 

RAS- gruppen har som oppgave å utarbeide en rasespesifikk avlsstrategi (RAS) som skal bidra til 

tydelige definisjoner av målene raseklubben har for rasen, og skal være et verktøy for å sikre 

sunn hundeavl også i fremtiden. Dokumentet skal si noe om rasens kvaliteter og fortrinn, så vel 

som definere avlsmessige utfordringer og forbedringspotensiale. Gruppen har bestått av Lisa 

Johansen, Friedrich Birkmar, Mayn Bråthen og John Aareskjold Tjøtta. 

Styret ønsker at en komite skal ta seg henvendelser ift avl, oppdrett, helseundersøkelser og 

utstilling etc. Ønsker ikke at dette skal være et avlsråd. Det ble da bestemt at Styret vil danne en 

ny komite som kan se på slike saker og Raserådet ble dannet. Det er tenkt at raserådet i NAAK skal 

være et rådgivende organ for klubbens styre i tillegg til å skulle være et medlemstilbud hvor 

medlemmer kan søke råd. 

Det er laget retningslinjer som beskriver raserådet arbeidsoppgaver. 

 

4. Helse og adferdsundersøkelse i regi av NVH 

Styret har fortsatt å jobbe for at klubben kan delta i helseundersøkelse (NVH). Det har blitt 

forhandlet om pris ift deltagelse på denne undersøkelsen. I utgangspunktet var deltagelsesprisen 

ganske mye ca. 15 000- 20 000 kroner. Vi har greid å forhandle fram til kr.8000,- for deltagelsen. 

Undersøkelsen vil bli satt i gang etter sommerferien, i slutten av august. Medlemmer er informert 

om dette på facebook siden. 

 

5. Dog4All 

Vi hadde stand på Dogs4All også dette året. Der hadde Mirjam Solbakk tatt ansvar og ordnet 

med opprigging og nedrigging av stand. Medlemmene som hadde meldt seg på vaktordning på 

standen gjorde en formidabel jobb tiltross for lite oppslutning. 

Vi greide også å stille opp i rase-paraden takket være initiativet til Maria-Isabell Moen. 

 

6. Valpeformidling: 

Randi Eide har sagt seg villig til å være klubbens nye valpeformidler. Det er laget retningslinjer 

som beskriver valpeformidlingens arbeidsoppgaver. 
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7. Anbefaling innavlsgrad for Klubben Hjemmeside/ valpeformidler: 

Styret har bestemt at kull som ønskes satt opp på valpeformidlingens liste må følge NKK’s etiske 

retningslinjer for avl, samt ha en innavlsgrad innenfor 6,25 %.  

 

8. Redaktør og webansvarlig: 

Stine Valskår Solbrekk som ny web ansvarlig for hjemmeside og facebook. Thomas Wolfbane 

Berglund som medhjelper. Så har vi fått Lill Chanett Olesdotter Andersen som ny redaktør til 

Great News, Maria-Isabell Moen og Thomas Wolfbane Berglund som medhjelpere. Det er laget 

retningslinjer som beskriver deres arbeidssoppgaver.  

 

9. Spesialen: 

Styret har jobbet med å få til et videre samarbeid med Shiba Klubben og Akita Klubben ift 

spesialen på Hunderfossen som tidligere. Det er skrevet et brev/ forespørsel til Norsk Shiba 

Klubb og Norsk Akita Klubb om å fortsette et samarbeid fra 2016. Spesialen for 2015 slås 

sammen med Europa utstillingen. Dommer for Spesialen i 2015 blir Rebecca Kestle (usa) og 

dommer for 2016 blir Friedrich Birkmar. 
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Norsk American Akita Klubb 
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Årsregnskap NAAK 2014 

 

Kassabeholdning pr 31.12.2013 5 230,50 

IB Bank 54 032,74 

UB Bank 88 387,72 

Medlemskap  30 150,00 

Utstilling  32 844,43 

Renter 258,30 

Sum inntekt 63 252,73 

Medlemsblad og hjemmeside  3 290,10 

Diverse 5 831,90 

Utstilling  13 622,75 

Sum kostnad 22 744,75 

Sum overskudd 2013 40 507,98 

 

 

 

Kasserers kommentar: 

NAAK avholdte valpeshow i 2013 som har bidratt til størstedelen av det ekstra overskuddet for året. 

Valpeshowet gav tilnærmet like stort netto overskudd som Japanspesialen 2013 for klubben vår. 
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Norsk American Akita Klubb 
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Innkomne forslag 

 
Følgende saker er meldt inn til årsmøte 2013/2014. 

 

 

1. Nasjonalt championatkrav for rasen Am Akita i Norge fom 1. januar 2015:  

Tre cert for tre forskjellige dommere, minst et av certene må være vunnet på en NKK 

Internasjonal utstilling eller klubbens (NAAK's) årlige hoved utstilling.  

 

Begrunnelse til forslaget: NKK har arbeidet en lenger tid for et nytt system for utlevering av 

cert og championat. Dette blev vraket av jakthundsektorn november 2013. I påvente nytt 

vedtak fra NKK foreslås tidligere regler slik mange andre rase-klubber har valgt at gjøre. 

Grunner er at fremdeles kvalitetssikre det Norske Eksteriør Championatet.  

 

 

2. Forslag til endring i dagens lovmal; eksisterende lovtekst;§3-2 Møte og 

stemmerett: 

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

møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. 

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i Norsk 

American Akita Klubb. 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved 

fullmakt. Forhåndsstemmer kan kun brukes på 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. 

 

Nytt forslag til tekst under dette punkt; 

Alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten innen fristens utløp for det år årsmøtet 

avholdes har møte- og stemmerett på årsmøtet. Som medlem regnes kun person med gyldig 

medlemskap. Alle medlemmer over 18 år har fulle medlems-rettigheter og er valgbare til verv 

i Norsk American Akita klubb. 

 

Norsk American Akitaklubb tillater kun stemming ved personlig fremmøte på års-møtet. 

Skriftlige forhåndsstemmer og stemming ved å gi tredje part fullmakt til å benytte ens 

stemme er ikke tillatt. Benkeforslag på årsmøtet er ikke tillatt. 

 

Begrunnelse til forslaget: Det er uheldig og udemokratisk for klubben at stemme eiern ikke er 

tilstede eller ikke har kunnskap nok om kandidaten. Klubben trenger flere engasjerte 

medlemmer som ønsker at jobbe for rasens beste. Medlemmer settes best i stand til dette ved 

at oppfordres til å møte personlig på et av klubbens viktigste forum. 

 

 

3. Forslag til avlsretningslinjer 

Begrunnelse for forslaget: Pr i dag har ikke NAAK en egen avlsretningslinje, men følger 

Norsk Kennel Klubb (NKK) Etiske grunnregler for avl og oppdrett, samt i overensstemmelse 

med FCI's internasjonale parrings regler.  .  
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Norsk American Akita Klubb (NAAK) mål med avl av rasen American Akita er å ha 

funksjonelt sunne og friske hunder med en rasetypisk konstruksjon, mentalitet og 

bruksegenskaper, som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og 

samfunnet. Det vil alltid være hver den enkelte oppdretter og hannhundeier sitt ansvar at 

denne målsetningen oppnås.  

 

1. Generelt_ 

Avl og oppdrett skal foregå i henhold til Norsk Kennel Klubb (NKK) Etiske grunnregler for 

avl og oppdrett, samt i overensstemmelse med FCI's internasjonale parrings regler.  

Avlsdyr skal være registrert i Norsk Kennel Klubb eller i FCI godkjent Kennel Klubb. 

Avlsretningslinjene gjelder for kull som skal formidles via klubben, for registrering i NKK 

gjelder minimumskrav satt av NKK 

 

2. HD og AA røntgen:   

Begge foreldredyr skal ha kjent HD og AD status. 

HD: Foreldredyr skal ha status A eller B. En hund med HD grad C, D eller E kan unntaksvis 

benyttes i avl, hvis oppdretteren vurderer at hundens samlede bidrag til rasen vil være 

positivt. Avlspartneren skal i så tilfelle være HD fri (grad A eller B). 

AD: Et av foreldredyrene skal ha AD status uten anmerkning (ingen albueledds sykdom) 

 

3. Øyenlysning 

Avlshunder skal være øynelyst før paring, helst så nær paringstidspunkt som mulig.  

Øyelysingsattest er gyldig etter at hunden har passert 12 måneders alder og gjelder for 12 

måneder framover.  Foreldredyr skal være øynelyst fri for arvelig sykdommer (Katarakt av 

arvelig type, Progressiv retinal atrofi og Glaucom). 

 

4. Mentalitet/generell helse 

Alle hunder som skal brukes i avl skal være fysisk og psykisk sunne og ha et rasetypisk 

temperament. Hunden bør ha en mentalitet tilpasset dagliglivet (f.eks ikke være aggressiv i 

møte med fremmede mennesker). 

 

5. Slektskap 

Det anbefales at avlsdyr ikke bør være nærmere i slekt enn søskenbarn, eller ha høyere 

innavlsgrad enn dette. Dette betyr at innavlsgrad i et kull ikke bør være høyere enn 6,25 % 

utregnet på 5 generasjoner.  
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Kandidater til valg- stemmeseddel 2014 
 

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

stemmerett på årsmøtet. 

 

Verv til Styret Kandidater Kryss for 
JA 

Kryss for 
BLANK 

Leder (2 år)   Siv Nilsen   

     

 Nestleder (2 år)  Lill Skjæveland Ikke til valg Ikke til valg 

     

 Styremedlem (2 år)  Mirjam Solbakk Ikke til valg Ikke til valg 

    

 Styremedlem (1 år) Alex-Sander Myhre   

       

 Sekretær (2 år)   Maria- Isabell Moen   

    

 Varamedlem 2 stk (1 år) Per Frogner   

 

 
Kristin Neshagen   

    

 Kasserer (2år)    Linn Astrid Hanssen Ikke til valg Ikke til valg 

 

 Verv til Valgkomitè  
 
 
 
 
 
 

   
 
 Leder (2 år)  Bente Vedal Ikke til valg Ikke til valg 

    

 Medlem (2 år) Rebecca Engvik   

    

 Medlem (1 år) Siri Larsen (gj.valg)   

    

Vara Styret NAAK Ikke til valg Ikke til valg 

    

 

    

Revisor (2 år)    

  Vara revisor    
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Presentasjon av kandidater til Styret 2014 

 
Kandidat leder.  

Siv Nilsen 
51 år. Bor i Bodø. Har hatt hund hele mitt voksne liv :) Fikk min første renrasede hund da jeg var 27, og det 

var en Akita Inu :)  

Hadde 3 kull på tispen min, hvorav 2 kull ble reg som Akita Inu, og det 3 Great Japanese Dog :) Så kan jo si at 

jeg har vært gjennom alle skiftene i rasen.  Har i dag en tispe på 19 mnd med navnet Whiskey.  

 

For noen år siden var jeg med å starte opp NTK avd Nordland, hvor jeg først satt som nestleder i 1 år, og 

deretter som leder i 3 år :) 

Har også hatt tillitsverv i forbindelse med jobb i Telenor. (Hovedtillitsvalgt for Nordland i El&It). Medlem i 

klubben siden januar 2013 

 

Kandidat styremedlem 

Alex-Sander Myhre   
Jeg er 41 år - straks 42 så som alltid i den beste alder. Hatt egen hund siden -´85, startet med Schäferhund, 

gikk gradvis over til Finsk Lapphund som ble «min» rase. Har også hat Pomeranian og Border Collie. Drevet 

med oppdrett siden -´91 og vært instruktør innen diverse aktiviteter siden -´87. Har også vært agility-dommer. 

Vært aktiv inne Lp, Ag, utstilling, drevet med litt bruks. Jobbet med litt forskjellig innen hund/dyr. Drevet 

hundebutikk og jobbet i mange år på dyreklinikk. Nå som jeg snart begynner å bli «stor» så skal jeg bli 

veterinær, starter på mitt 4 år av 5 1/2 i august-14. 

Har hatt verv innen forskjellige klubber og raseklubber, interesserer meg veldig for bevaring av hunderasene, 

og at raseklubbene er flinke til å forvalte sitt ansvar.  

American Akita har jeg kjent til helt fra starten av i Norge, og kjente flere som var med før rasen ble delt. Har 

fulgt ekstra godt med og blitt mer interessert i rasen etter at en god venn skaffet seg rasen i 2009.  

 

Klubbdrift er viktig, og når jeg ble forespurt om å stille til valg som styremedlem i NAAK så tenkte jeg nøye 

over dette. Dette er noe man skal ha tid til å gjøre ordentlig når man først takker ja til et verv. Jeg har blitt 

forklart arbeidsfordelingen i klubben og jeg har valgt å si ja til å stille til valg. Og håper at mine kunnskaper 

og erfaring kan være med å utvikle klubben videre fremover.  

 

Kandidat sekretær 
Maria–Isabell Moen 

Er 28 år og bor i Alta, gift, 2 barn. Oppvokst med hund av forskjellige raser bla. Pointer, Dobermann, Norsk 

grå elghund. 

Sammen med mannen eier vi nå 2 norske grå elghunder og 1 american akita. Er aktiv ift. jakt-/fiske. Bruker 

og trener hundene aktivt bla for elgjakt, ettersøk og nå også for bjørnejakt. 

Har lenge hvert aktiv medlem for pointerklubben her nord. Også medlem av jeger-/fiskeforeningen. 

Medlem av NAAK. Er også hjelpemann/ reserve redaktør for Great News. 

 

Kandidat varamedlem 
Per Frogner 
Jeg er en familiefar på 41 med kone og 3 barn. Jobber som lastebilsjåfør innen anleggsdrift. 

Vi har 2 American Akita som brukes til jakt samt at de er familiehunder 

 

Kristin Neshagen 

Ikke mottatt, henviser til oppdatering på hjemmesiden. 
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Presentasjon av kandidater til Valgkomite`2014 
 
 

Kandidat Medlem 2 år   
Rebecca Engvik 

Ikke mottatt, henviser til oppdatering på hjemmesiden. 
 
 

Kandidat Medlem 1 år   
Siri larsen  

Står til gjenvalg etter å ha sittet i valgkomiteen 1 år. 
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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 12. august 2014, 
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NB! Skriv ikke ditt navn på stemmeseddelen, eller på den konvolutten som stemmeseddelen legges i. 

(Klippes av og legges i ytre konvolutt) 

 

 

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 17.august 2014 

 

 

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

 

 

 

Underskrift…………………………………………………………. 

 


