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Norsk American Akita Klubb 

Årsmøte 2016 

 

 Innkalling til årsmøte 2016 

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

Tid: Søndag 5.juni 2016 kl. 

Sted: Drammen, Buskerudveien 15 

 

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 2015 

Sak 4:  Regnskap/ Budsjett 2015 

Sak 5:  Valg av medlemmer til Styret 

Sak 6:  Innkomne forslag 

 

Kontingent for 2016 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.mai 2016) 

 

Enkel bevertning. 

Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen! 

Vedlegg:  

1.  Årsberetning 2015/2016 

2.  Regnskap 2015 

3.  Beretning fra revisor 

4.  Innkomne forslag 

5.  Kandidater til valg 

6.  Stemmeseddel for forhåndsstemmer 
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Norsk American Akita Klubb 

Årsmøte 2016 

Vedlegg.1  Årsberetning 2015/ 2016 

Styret har i perioden bestått av: 
Leder: Siv Nilssen 

Nestleder: Marte Lie Graasvold 

Styremedlem 1: Kai Erik Bruun 

Styremedlem 2: Hege Svensen Mjøs 

Sekretær: Nina Hermannsen 

Kasserer: 

 

Varamedlem 1 

Varamedlem 2 

Linn Hanssen 

 

Cassandra Karlsen 

Mirjam Solbakk 

 

Valgkomite 
Leder: Bente Vedal 

Medlem: Siri Larsen 

Medlem: Rebecca Engevik 

  

Revisor: Linda Tomren 

 

 

Verv og oppgaver oppnevnt av styret 
Valpeformidler: Linn Hanssen 

 

Redaktør Great News: Nina Hermanssen, medhjelpere Maria-Isabell Moen og (Thomas 

Wolfbane Berglund) 

 
Raseråd: John Aareskjold Tjøtta, Lisa Johansen, Friedrich Birkmar og 

Mayn Bråthen 
Webansvarlig: Kai Erik Bruun, Mirjam Solbakk medhjelper 

 
Aktiviteter/ mentaltester: Marte Jonsdotter Skamsar, Mirjam Solbakk, Maria Isabell Moen 

og Linda Aarskog 

 
Utstillingskomite: Ingen foreløpig 

 

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

 

2015: 28/9 og 5/11 

2016: 4/1, 1/2, 29/2, 4/4, 2/5, 12/5 

 
  

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

Årsmøte 2016 

Vedlegg.1    

Dette har Styret arbeidet med i 2015/2016 

 

Evaluering Årsmøte 2014/2015 

Møtet ble avholdt ved Thon hotel Arena, Lillestrøm i forbindelse med EDS/ Rasespesialen 

5.september 2015. Det var 7 medlemmer til stede på årsmøtet. 

 

Samarbeid Japanspesialen 

Styret har fortsatt sin jobb ift å få til et samarbeid om Japanspesialen og har sendt brev til 

Shiba og Akita klubben. Pr i dag er det ingen avklaring rundt dette annet en at NAK og NSK 

er blitt enige om at de ikke ønsker å fortsette Japanspesialen som er samarbeid mellom 3 

klubber. De sier at 3-klubbsamarbeidet var et prøveprosjekt og evalueringen i deres klubber er 

at de ikke er fornøyd med avviklingen av 3 utstillinger på 2 dager. 

Klubb Kalender 

Vi fikk laget egen kalender for 2016 og den ble flott!  

Grasrotandelen 

Klubben har blitt tilknyttet Grasrotandelen. 

EDS/ Rase spesialutstillingen 2015 

Antall påmeldte til utstillingen var totalt 48. Fordelt på 5 valper og 43 voksne.  

 

Resultater: 

 

BIR: Senseo The World Is Not Enough 
2. Beste tispe: Ruthdales One To Remember 

3. Beste tispe:  Fear Play's After Me It's You 

4. Beste tispe:  Senseo So Damn Beautyful 

 

BIM: Estava Rain Only Style Remains 
2. Beste hann: Senseo It Feels So Right 

3. Beste hann: Raw Diamond A Little Grizzly Bear 

4. Beste hann: Ølenskjold's Johnny Be Good 

 

 

Dommer evaluering av rasespesialen 2015: 

“My judging in Norway was such a fun trip and the club there did a wonderful job. I was so appreciative of Linn 

Hansen who picked my husband and I up at the airport and was our tour guide. She was so helpful.  

Someone asked me recently where I had seen the best quality of dogs all over the world and so far it was in 

Norway; dogs from the Scandinavian countries and Russia primarily. My best dog and best bitch were amazing. 

My best Jr. was a definite keeper and if I could have, would have taken her home. Accomodations were excellent 

and then my husband and I got to do some sight seeing in Oslo. It meant so much to me as my great grand-father 

was from the Oslo area and I have roots there.  
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Norsk American Akita Klubb 

Årsmøte 2016 

Mirjam Solbakk and her friend took me blueberry picking in the woods and we laughed so hard about the 

wolverines and moose. I got to ride the train system and felt so grown up, haha! The entire experience was 

wonderful except I brought too many suitcases. One must decide ahead of time what to wear. It was an easy trip 

as most people speak English in Oslo and the food was delicious. A special thanks to Mirjam, Linn and the club 

for having me to judge. What a wonderful country and club you have. I hope to come and visit the summer of 

2017.  

Kind Regards, Rebecca Kestle, DVM 

 

 

Komite for aktivitet og mentaltester 

Gruppen har bestått av 4 personer (Marte Jonsdotter Skamsar, Mirjam Solbakk, Maria Isabell 

Moen og Linda Aarskog). Vi har alle vår lidenskap for rasen og ønsker om at rasens 

bruksegenskaper skal komme mere til nytte enn det den gjør i dag. Ideer kan være trekketest, 

kløvtest, viltspor søk etc 

Gruppen har ikke vært aktiv ift møter og planlegging høsten 2015/vår 2016, men kommer 

tilbake sterkere i 2016. 

Vi ønsker veldig gjerne å være flere i vår gruppe. 

MH-beskrivelse  

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

startet i tidlig i fjor prosessen ved å opprette en gruppe som ønsker å jobbe med aktiviteter og 

mentaltester (MH-beskrivelser i hovedsak). Målet er at når det foreligger nok antall testede 

hunder, vil det være mulig for klubben seinere å lage en mentalprofil for rasen.  

Det har ikke vært lett å få rekruttert medlemmer til å delta som hjelpere på fremtidige tester 

og prøver. 

MH-test gjennomføring 

Helgen 22-23 august 2015 avholdt Norsk American Akita Klubb sitt første arrangement ift 

mentalbeskrivelse hund. Spennende og lærerik helg hvor vi fikk se hunder av mange 

forskjellige raser bli beskrevet av dyktige, blide og hjelpsomme dommere/ beskrivere Anneth 

Winger og Ann-Merethe Sjaeng Rønning. Påmeldte raser var bla Golden Retriever, 

Tervueren, Australian Shepherd, Lakenois, Finsk lapphund, Australian Cattledog og 

schæferhund. Ingen American Akita i år. 

Ellers må det nevnes at vår eneste testleder Marte Jansdotter Skamsar utførte sin jobb helt 

topp selv om hun eget utsagn følte seg litt «rusten» etter 6 års opphold som testleder. Tusen 

takk for at du likevel var så tøff og stilte opp! 

Klubben har ikke egne figuranter ennå og måtte derfor leie inn fra andre klubber. Vi fikk 

lokket dem til å hjelpe oss mot at de fikk 10 kg «Vom Og Hundemat» som betaling, disse var 
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Norsk American Akita Klubb 

Årsmøte 2016 

godt trent i sitt arbeide og utførte jobben helt perfekt etter hva vi kan dømme. Takk til Hanne 

og Birgit.  

Noe av utstyret som ble brukt under prøvedagen var gitt som sponsormidler til klubben og 

største delen har vi lånt fra andre hundeklubber. 

Noe av overskuddet fra MH-seminaret våren 2015 har gått med til innkjøp av noe utstyr for at 

klubben skal kunne gjennomføre og arrangere mentaltester for hund seinere.  Men fremdeles 

mangler vi en del. 

Handlerkurs 

NAAK avholdt handlerkurs den 17.januar 2016 i Hadeland Hundeklubb sitt lokale ved Gran i 

Oppland. Klubben var så heldig med at Friedrich Birkmar takket ja til å være kursleder. 

Kurset ble gjennomført fra klokken 11 til klokken 17. Klubben valgte å gi medlemmer av 

NAAK en lavere kursavgift enn de øvrige deltakerene. I løpet av kurset gjennomgikk 

deltakerne både teori og praktisk trening/gjennomføring. På slutten av kurset fikk vi bare 

positive tilbakemeldinger fra deltakerne – hvilket klubben sier seg enig i. 

 

Det deltok totalt 13 hunder hvor rasene som var representert var: 

American Akita -2 stk 

Akita -2 stk 

Alaskan Malamute -1 stk 

Shiba- 4 stk 

Siberian Husky -1 stk 

Eurasier – 3 stk 

Kurset gav et overskudd på ca.6000,-  

Vi sier oss fornøyde – men skulle likt og sett flere av våre egen rase enn de to som var møtt 

opp. Dette vil klubben jobbe med fremover i form av flere kurs av forskjellige typer. 

NAAK anser handlerkurset som vel gjennomført og takker Friedrich Birkmar for en flott og 

lærerik dag. 

 

 

Raserådet 

Ras komiteen har i 2015 bestått av John Aareskjold Tjøtta, Mayn Bråthen, Friedrich Birkmar 

og Lisa Johansen. På tross av ulike meninger og strategier innen avl, så har komiteens 

medlemmer samarbeidet på en meget god og effektiv måte.  

 

RAS komiteen har i 2015 sluttført et vel gjennomarbeidet RAS dokument. Det er levert inn til 

NKK og blitt godkjent. RAS-dokumentet ligger tilgjengelig på NAAK sine hjemmesider. Vi 

anbefaler alle å ta en titt på dette, enten de er oppdretter eller bare har en Am Akita.  
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RAS komiteen har også vært delaktige i helseundersøkelsen som er i gang sammen med 

Frode Lingaas. 

Jobben videre vil være å følge opp RAS-dokumentet vi har laget og oppdatere dette.  

Vi kommer også til å jobbe mot å arrangere oppdretterseminar i forbindelse med årsmøter og 

spesial. Første seminar vil mest sannsynlig bli i 2017.  

 

 

Great News 

Great News fikk ny redaktør sommeren 2015. Great News nr. 2 2015 ble sendt til trykk 

07.12.15 og ble trykket av Kopisentralen på Elverum. Bladene ble sendt direkte derfra til 

medlemmene. De ble trykket 95 eksemplarer, 18 kr pr. stykk inkludert porto. Bladene ble 

dessverre stykket i feil størrelse, men dette kunne ikke rettes opp da trykkeriet som ble brukt 

ble lagt ned i januar 2016. 

Samarbeid med American Akita Klubb i Sverige og Finland 

Styret har mottatt en forespørsel fra Sverige om american akita klubbene kan samarbeid over 

landegrensene ift til å dele hverandres arrangementer, prøver/tester og resultater på helse etc. 

Dette stiller styret i NAAK seg positive til. Også Finland vil gjerne samarbeide ift å dele sine 

helsetester/undersøkelser etc. 

 

 

Medlemstall 

Vi har ved utgangen av 2015 var 103 medlemmer hvor 5 av disse var husstandsmedlemmer. 
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Norsk American Akita Klubb 

Årsmøte 2016 

Vedlegg. 2   Regnskap 2015 

Fremlegges på årsmøtet 

 

Årsregnskap NAAK 2015 

Kassabeholdning pr 31.12.2015  

IB Bank  

UB bank  

Medlemskap  

Utstilling  

Prøver/tester MH  

Renter  

SUM Inntekter  

 

Medlemsblad og hjemmeside  

Diverse  

Utstilling  

SUM Utgifter  

SUM Overskudd 2015  
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Vedlegg. 3   Beretning fra revisor 

Fremlegges på årsmøtet 
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Norsk American Akita Klubb 

Årsmøte 2016 

 

Vedlegg.4   Innkomne forslag 

Ingen saker er meldt inn til årsmøtet 2016. 
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Norsk American Akita Klubb 

Årsmøte 2016 

Vedlegg. 5  Kandidater til valg 

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)   Kai Erik Bruun   

     

 Nestleder (2 år)  Marte M Lie Graasvold Ikke til valg Ikke til valg 

     

 Styremedlem (2 år)  Hege Svensen Mjøs   

    

 Styremedlem (1 år) Pia Javery   

       

 Sekretær (2 år)    Mirjam Solbakk    

    

 Varamedlem 2 stk (1 år) Nina Hermanssen   

 

 
Anette Kristin Embretsen   

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

 Verv til Valgkomite 

 

 

 

 

 

 

   

 

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

 Medlem (2 år) Roy Inge Ueland   

 Medlem (1 år) Rebecca Engevik Ikke til valg Ikke til valg 

    

Vara Styret NAAK Ikke til valg Ikke til valg 

    

    

Revisor (2 år)  Linda Tomren   

 Vara revisor    

    

 

 

 

 

 



 

11 
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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 25.mai 2016 

 

 
 
 
 
 

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 
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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.juni 2016 

 

 

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

 

 

 

Underskrift…………………………………………………………. 
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Vedlegg.7  Presentasjon av kandidater til Styret 2016 

 

 


