
  
 

 

Årsmøte protokoll 2013/ 2014 
 

Sak 1 Åpning / Konstituering 
Møtet ble avholdt ved Hokksund Camping, 3300 Hokksund den 17.august 2014.  
Møteleder Friedrich Birkmar ønsket alle velkommen og foretok åpning av møtet.  
Det var 16 medlemmer til stede på årsmøtet.   
 
Konstituering: 
Møteleder:  Friedrich Birkmar 
Møtesekretær: Mirjam Solbakk 
Tellekorps:  Bente Vedal, Siri Larsen og Rebecca Engvik 
Til å underskrive  
protokollen:  John Aareskjold Tjøtta og Mayn Bråthen 
 
Vedtak:  Konstituering ble enstemmig valgt. 
 
 
 

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden: 
Innkalling og kunngjøring av årsmøtet er gjort i henhold til vedtektene. 
Innkalling til årsmøtet ble sendt den 14.juli 2014.  
Anm: Kort varsel ift endring av klokkeslett for årsmøtet (ble bekjentgjort dagen før årsmøtet 
skulle holdes) 
   
Årsmøtets innstilling: Innkallingen godkjennes 
Vedtak:  Innkallingen ble enstemmig vedtatt 
 
 
 
Godkjenning av 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: Årsberetning 2013 
Sak. 4: Regnskap med revisors beretning 2013 
Sak. 5: Valg av medlemmer til Styret 
Sak. 6: Innkomne forslag 
 
Årsmøtets innstilling: Dagsorden godkjennes.  
Vedtak:   Dagsorden ble enstemmig godkjent. 
 
 

 



  
 

 

Sak 3 Årsberetning 2013/ 2014 

Årsberetning for 2013 er utdelt i eget dokument.  Beretningen ble lest opp og tatt opp til 
behandling og godkjenning: 
 
Årsmøtets innstilling:  Årsberetningen for 2013/ 2014 godkjennes. 
Vedtak:   Årsberetning for NAAK for 2013/ 2014 ble enstemmig godkjent. 
 
 
 
 

 
Sak 4 Regnskap og revisors beretning 2013 
Regnskap og balanse for 2013/ 2014 for NAAK ble utdelt i eget dokument.  
Leder Lisa Johansen gikk gjennom hovedpostene i regnskapet. Regnskapet viser et 
overskudd på kr. 40 507,98. Revisors uttalelse ble lest. 
   
Årsmøtets innstilling:  Regnskapet for 2013 godkjennes. 
Vedtak:  Regnskapet for 2013 ble enstemmig godkjent.   
 
 
 

 
 
Sak 5 Valg  
Valgkomiteens leder Bente Vedal presenterte nye medlemmer.   
Valgkomiteens innstilling for valgene i 2014 er delt ut som eget dokument sammen med 
årsmøteinnkallingen.  
Valgkomiteen ønsker ikke å godkjenne 2 innkomne forhånds stemmer da de ikke var 
kommet til valgkomiteen innen tidsfristen 10.08.2014. Forhåndsstemmene er sendt til styret 
direkte i stedet, innen fristens utløp. 
 
Årsmøtets innstilling:   Innkomne stemmer godkjennes. Valgkomiteen innstilling godkjennes.  
Vedtak:   Følgende medlemmer ble valgt. 
 
Stemmene ble fordelt slik: 
 

 Leder 16 for - 2 mot 
 Styremedlem 14 for - 4 mot 
 Sekretær 17 for - 1 mot 
 Begge varamedlemer 17 for - 1 mot 
 Valgkomiteen: 
 Rebecca 17 for – 1 mot 
 Siri 18 for 

 
 
 

 



  
 

 
STYRET: 

Leder   Siv Nilsen  2 år    ny  
 Nestleder  Lill Skjæveland 

Kasserer  Linn Astrid Hanssen ikke på valg     
Sekretær  Maria Isabell Moen 2 år   ny  

 Styremedlem  Mirjam Solbakk ikke på valg   
Styremedlem  Alex-Sander Myhre 2 år   ny  
 
Varamedlem  Per Frogner  1 år   ny 

 Varamedlem  Kristin Neshagen 1 år   ny 
 
 
VALGKOMITÉ: 
 Leder   Bente Vedal  ikke på valg 
 Medlem  Siri Larsen  1 år   gjenvalg 
 Medlem  Rebecca Engvik 2 år   ny 
 
 
REVISOR: 
 Revisor:  Linda Tomren  ikke på valg  
 
 
 
 
  

Sak 6 Innkomne forslag 
Det hadde ved fristens utløp kommet inn 3 forslag til saker. Eget dokument er vedlagt 
årsmøteinnkallingen. 
 
Sak 1 
Nasjonalt championat krav for rasen Am Akita i Norge fom 1.januar 2015. 
Årsmøtets innstilling:  Forslaget godkjennes med 16 stemmer for. 
Vedtak:  Forslaget ble enstemmig godkjent.  
 
 
Sak 2 
Forslag til endring i dagens lovmal; eksisterende lovtekst §3-2 Møte og stemmerett. 
Årsmøtets innstilling:  Forslaget avises med 11 stemmer mot og 5 stemmer for. 
Begrunnelse er at klubben er en landsdekkende klubb. Medlemmer som bor langt unna eller 
ikke har mulighet for å møte, skal ha mulighet for å stemme på kandidater.  
Vedtak: Forslag avises. Lovteksten består som i dag. 
 
 
Sak 3 
Forslag til avlsretningslinjer.  
Årsmøtets innstilling:  Forslaget avvises med 16 stemmer i mot. 
Begrunnelse er at rasen er liten i Norge og det ønskes ikke for mange restriksjoner ift avl 
akkurat nå. Det jobbes nå med utarbeidelsen av RAS (Rasespesifikk avlsstrategier) for rasen 
Am Akita. Innsendt forslag er lite begrunnet og skrevet med en del feil. Det bemerkes for 



  
 

 
eksempel at slektskap/ innavlsgrad skal være utregnet over 6 generasjoner og ikke 5 som 
skrevet i forslaget.  
Vedtak: Forslaget ble enstemmig avvist. 

 

 
 
 
 
 

Sak 7 Avslutning 
Årsmøteleder ønsket alle nye medlemmer velkommen og takker avtroppende medlemmer for 
arbeidet som er utført.  
Årsmøtet ønsker at klubben fremover også skal ha fokus på bruk av am.akita i andre 
aktiviteter i tillegg til utstillingsaktiviteter. Det nevnes for eksempel jakt, spor etc. 
 
 
 
Årsmøtet hevet kl. 10.45 
 
 
 
 

_____________________     
Mirjam Solbakk (sign) 
Møtesekretær 
 
 
 
 
 
Protokollen godkjennes: 

       

    

_____________________    ___________________________ 
John Aareskjold Tjøtta (sign)    Mayn Bråthen (sign) 

 
 
 
 



  
 

 



  
 

 

 


