Norsk American Akita Klubb
Årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte 2017
Du innkalles med dette til årsmøte i Norsk American Akita Klubb (NAAK),
Tid:

Fredag 8.september 2017, kl: 20:00

Sted: Hummeren Hotell, Havnevegen 30, 4056 Tananger

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 2016
Sak 4: Regnskap/ Budsjett 2016
Sak 5: Innkomne forslag
Sak 6: Valg av medlemmer til Styret

Kontingent for 2017 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
(4.aug 2017)

Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!
Vedlegg:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Årsberetning 2015/2016
Regnskap 2015
Beretning fra revisor
Innkomne forslag
Kandidater til valg
Stemmeseddel for forhåndsstemmer
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Vedlegg.1

Årsberetning 2015/ 2016

Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem 1:
Styremedlem 2:
Sekretær:
Kasserer:

Kai Erik Bruun
Marte Lie Graasvold
Hege Svensen Mjøs
Pia Javery
Mirjam Solbakk
Linn Hanssen

Varamedlem 1
Varamedlem 2

Anette Kristin Embretsen
Nina Hermannsen

Valgkomite
Leder:
Medlem:
Medlem:

Bente Vedal
Roy Inge Ueland
Rebecca Engvik

Revisor:

Hege Mogård

Verv og oppgaver oppnevnt av styret
Valpeformidler:

Linn Hanssen

Redaktør Great News:

Nina Hermannsen, redaksjon Maria-Isabell Moen og (Thomas
Wolfbane Berglund)

Raseråd (RAS):

John Aareskjold Tjøtta, Lisa Johansen, Friedrich Birkmar og
Mayn Bråthen
Kai Erik Bruun, Mirjam Solbakk medhjelper

Webansvarlig:
Bruks-/ mental komite:

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.
2016: 11.1, 1.2, 29.2, 4.4, 2.5, 12.5, 26.5, 15.6, 4.7, 1.8, 7.9, 6.10, 8.11, 6.12

Møter har foregått på ”Skype”.
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Vedlegg.1
Dette har Styret arbeidet med i 2016
Evaluering Årsmøte 2016

Møtet ble avholdt ved Buskerudveien 15, Drammen i forbindelse med NKK Drammen/
Rasespesialen 5.juni 2016. Det var 9 medlemmer til stede på årsmøtet.

Klubb Kalender

Vi fikk laget egen kalender for 2017.

Grasrotandelen

Klubben har blitt tilknyttet Grasrotandelen hos Norsk Tipping. I 2016 fikk NAAK 1217,74 kr
i midler fra Grasrotandelen. Vi kan forvente mer inn til klubben, da Norsk Tipping avregner
etter endt regnskapsår.

Rasespesialutstillingen 2016

Antall påmeldte til utstillingen var totalt 19.
Resultater:
BIR: Fear Play's Bomba La Bomba
2. Beste tispe: Jeamara's I Glow For You
3. Beste tispe: Crepida's Whistleblower
BIM: Can't Help Falling In Love
2. Beste hann: Vivalottara Jasper Arch-rival
3. Beste hann: Viva Swartz One Of A Kind
4. Beste hann: Sandfelds Now You See It
Bruks- og mental komite

Gruppen har bestått av 4 personer (Mirjam Solbakk, Maria Isabell Moen og Thomas
Jakobsen). 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 2017, men kommer tilbake sterkere i
2017. Vi ønsker flere velkommen i vår gruppe.
MH-beskrivelse
Styret har ønsket at det legges til rette slik at mentaliteten på vår rase skal bli bedre kjent og
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startet i tidlig i fjor prosessen ved å opprette en gruppe som ønsker å jobbe 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.
Handlerkurs

NAAK avholdt handlerkurs den 17.januar 2016 i Hadeland Hundeklubb sitt lokale ved Gran i
Oppland. Klubben takker for 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 -1stk
Shiba- 4 stk
Siberian Husky -1stk
Eurasier – 3stk
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.
Groomingkurs
NAAK arrangerte et groomingkurs på Kennel Estava Rain, august 2016. Det var 4 deltagere som fikk
et godt innblikk i hvordan man vasker, føner og steller en American Akita. Vi fikk veldig gode
tilbakemeldinger på kurset.
Dogs4All
NAAK hadde stand på D4A Lillestrøm, November 2016. Det var mange innom som var interresserte i
rasen. Vi hadde også et lotteri der, som var veldig populært blant de besøkende.
Spørreundersøkelse
Styret satt i gang en spørreundersøkelse på nett der eiere av rasen blir spurt om hva de bruker rasen til.
Vi gleder oss til å se reultatet.
Raserådet

Vedlegg blir fremlagt på årsmøtet.
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Great News

Great News endret redaktør i 2016, da tidligere redaktør meldte frafall. Dette resulterte i at det
kun ble gitt ut 1 nummer av GN i 2016. Ny redaktør ble Maria Isabell Moen.
Medlemstall

Vi har ved utgangen av 2016 var 97 medlemmer hvor 4 av disse var husstandsmedlemmer.

Vedlegg. 2

Regnskap 2016
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B eh o l d n in g pr 3 1 .1 2 .1 6
IB
82 936
UB
96 485
I n n t ek t
K o s t n ad
S um
Med l ems k ap
2 8 5 0 0 ,0 0
2 8 5 0 0 ,0 0
U t s t il l in g
1 9 0 7 9 ,0 7 -1 6 2 3 4 ,7 6
2 8 4 4 ,3 1
A k it iv it et
8 4 6 5 ,1 2
-9 0 0 6 ,0 0
-5 4 0 ,8 8
Repr es en t as j o n
2 6 3 9 ,8 2
-3 8 4 9 ,0 0
-1 2 0 9 ,1 8
Med l ems b l ad o g h j emmes id e
-1 5 4 3 4 ,1 6 -1 5 4 3 4 ,1 6
K l u b b ef f ek t er
2 1 2 1 ,1 0
-3 8 9 1 ,0 0
-1 7 6 9 ,9 0
A n n en in n t ek t
1 2 1 7 ,7 4
1 2 1 7 ,7 4
Ren t er o g o mk o s t n in g er
-5 8 ,7 2
S um
6 2 0 2 2 ,8 5 -4 8 4 7 3 ,6 4 1 3 5 4 9 ,2 1
Res u l t at N A A K 2 0 1 6

1 3 5 4 9 ,2 1

Kasserers kommentar til postene i
regnskapet:
Stabilt medlemstall ga lik inntekt i 2016 som 2015.
Under posten utstilling ligger NAAKs rasespesial 2016 og et valpeshow avholdt på Vestlandet.
Valpeshowet bidro til overskuddet, hvor rasespesialen hadde et mindre
underskudd
Siden samarbeidet om Japanspesialen ble avsluttet har rasespesialen hatt dårligere resultat på økonomisiden,
men målsetningen er å kunne gå i balanse.
Styret arbeider kontinuerlig med å skaffe sponsorer til spesialutstillingene for å kunne premiere mer og
bedre for hvert år. I 2016 avholdte vi handlerkurs for medlemmene som ga et lite overskudd. Målsetningen
her er å gi tilbud til klubbens medlemmer.

Oppstart på salg av klubbeffekter sent i 2016 gjør at kostnadene er ført i 2016 imens en andel av inntektene e
2017.
Inntekt under posten annet utgjør tilskudd fra
Grasrotandelen.

Revisors kommentar til regnskapet:
Gjennomgikk et ryddig regnskap som viser fornuftig kostnadsstyring. Årsregnskap godkjent.
Kasserer

Revisor

Linn Hanssen

Hege Mogård
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Innkomne forslag

Vedlegg.4

Følgende saker er meldt inn til årsmøte 2017:

SAK 6.1
Forslag at Spesialen hvert år skal arrangeres sammen med en NKK utstilling, slik at vi får 2
utstillinger samme helg.
Tenker dette også vil få flere påmeldinger:0))
Fremmet av Tore Årsvold
SAK 6.2
Registreringsrestriksjoner
Bakgrunn
Styret ønsker å fremme forslag til årsmøtet om tilleggskrav til foreldredyr for registrering av valper.
Ved godkjenning til kravene kommer i tillegg til de generelle reglene for registrering av valper og
NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett. For alle raser vil avkom etter hunder med sterk grad HD
eller AD automatisk registreres med avlsforbud i NKKs regi.

Forslag:
American Akita som skal brukes i avl skal ha følgende helseundersøkelser registrert i NKK


Kjent HD og AD status

Fremmet av Styret
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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

Leder (2 år)

Kai Erik Bruun

Nestleder (2 år)

Hege Svensen Mjøs

Styremedlem (2 år)

Sissel Lindseth Lyngvær

Styremedlem (1 år)

Jeanette Persvangen

Sekretær (1 år)

Anette Embretsen

Kryss for
JA

Kryss for
BLANK

Ikke til valg

Ikke til valg

Varamedlem 2 stk (1 år)
Kasserer (2år)

Linn Hanssen

Verv til Valgkomite
Leder (2 år)
Medlem (2 år)
Medlem (1 år)

Roy Inge Ueland

Ikke til valg

Ikke til valg

Vara

Styret NAAK

Ikke til valg

Ikke til valg

Revisor (2 år)

Hege Mogård

Ikke til valg

Ikke til valg

Vara revisor
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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/ Roy Inge Ueland
Motlandsmarka 205
4365 Nærbø

OBS!
Konvolutten må sendes til Valgkomiteen og være poststemplet senest 1.sept 2017
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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 5.juni 2016
Sted…………………………………..

Dato………………………

Underskrift………………………………………………………….
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Vedlegg.7

Presentasjon av kandidater til Styret 2017
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