
Referat fra Årsmøte 08092017 NAAK for 2016. 

 

Årsmøte for NAAK 2016 ble avholdt på Hummeren Hotell, 08.09.2017 kl. 20.00. Det var møtt opp 8 

medlemmer med stemmerett. 

Sak 1:  Konstituering 

  - møteleder valgt til Kai Erik Bruun 

  - sekretær valgt til Jørn Åge Mjøs 

  - tellekorps valgt til Pia Javery og Hege Mjøs 

  - to protokoll vitner valgt til Hege Mjøs og Lill Skjæveland 

Konstituering Godkjent 

 

Sak 2:  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

  

Innkalling og dagsorden ble godkjent, med kommentar på at fullmakt hadde feil dato. 

 

Sak 3:  Beretning 2016 

Styret har jobbet med flere ting i 2016. Styret har hatt ett ønske om å foreta en MH-

beskrivelse av rasen, men opplever at det ikke har vært lett å rekruttere medlemmer til 

å teste hundene sine. Styret håper at flere av medlemmene vil teste hundene sine slik at 

det kan utarbeides en mentalprofil for rasen.  

Det er avholdt både handlerkurs og groomingkurs i regi av styret der Kennel Estava 

Rain ved Friedrich Birkmar var kursholder. Deltagerene var veldig fornøyd med begge 

kursene. NAAK hadde under Dogs4all 2016 en stand for å vise vår fantastiske rase. 

Standen var populær blant besøkende.  

Styret har sendt ut en bruksundersøkelse pr.mail til klubbens medlemmer(94 stk) men 

opplever at kun 50% av mailene er åpnet. Det er kommet inn 13 svar på undersøkelsen 

der blant annet 100% av disse brukte hunden som familiehund. Styret hadde satt pris 

på flere svar på undersøkelsen. 

Det er avholdt ett valpeshow i Rogaland. Det var 47 valper påmeldt. Dommer var 

Børge Espedal. 

Klubbens medlemsblad Great News byttet redaktør i 2016 da tidligere redaktør meldte 

forfall. Dette resulterte at det kun ble utgitt 1 nummer av bladet i 2016. Bladet skal gis 

ut 2 ganger i året. Bladet inneholder mye redaksjonelt stoff. Ny redaktør er Maria 

Isabell Moen.  

Medlemsantallet ved utgangen av 2016 var 97 medlemmer, herav 4 

husstandsmedlemmer  

 

Sak 4:  Regnskap/ Budsjett 2016 



Møteleder gikk gjennom regnskapet. Hovedinntekt for NAAK har i 2016 vært 

medlemskontigent (likt som i 2015) og Rasespesialen i Drammen samt valpeshow i 

Rogaland. Rasespesialen genererte ett lite underskudd, mens Valpeshowet genererte 

ett overskudd. Handlerkurset genererte også ett overskudd. Resultat NAAK 2016 ble 

13 549,- kr i overskudd.  

Regnskap godkjent. 

 

 

Sak 5:  Innkomne forslag 

 

Følgende saker er meldt inn til årsmøte 2017: 

 

SAK 5.1 

 

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 forkastet, enstemmig. 

Styret tar forslaget til etterretning og vil legge til rette for at fremtidige Rasespesialer blir lagt 

opp mot andre utstillinger. Altså muligheten for 2 utstillinger på en helg. 

SAK 5.2 

 

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 

(RAS – mener kun HD,  da dette er stort sett slik i resten av verden. AD vil vanskeliggjøre 

bruk av utenlandske hunder samt lagret sperm) 



Endring av forslag fra Styre leder Kai Erik Bruun om at avstemming deles opp i 2. En 

avstemming for HD og en avstemming for AD.  

Endringsforslaget enstemmig Godkjent 

Avstemming for at HD-status skal være kjent, enstemmig godkjent. 

Avstemming for at AD-status skal være kjent, enstemmig forkastet  

 

Sak 6:  Valg av medlemmer til Styret 

 

 

Verv til Styret Kandidater Kryss for 

JA 

Kryss for 

BLANK 

Leder (2 år)   Kai Erik Bruun Ikke til valg Ikke til valg 

     

 Nestleder (2 år)  Hege Svensen Mjøs Enstemmig Valgt  

     

 Styremedlem (2 år)  Sissel Lindseth Lyngvær 7 for / 1 Blank  

    

 Styremedlem (1 år) Jeanette Persvangen 7 for / 1 Blank  

       

 Sekretær (1 år)    Anette Embretsen  Enstemmig Valgt  

    

 Varamedlem 2 stk (1 år)  *ekstraordinært Årsmøte  

 

 
   

 Kasserer (2år)    Linn Hanssen Enstemmig Valgt  

 Verv til Valgkomite 

 

 

 

 

 

 

   

 

  Leder (2 år)   *ekstraordinært Årsmøte  

 Medlem (2 år)  *ekstraordinært Årsmøte  

 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    

    

 



 Åpne poster (Varamedlemer og medlemmer av Valgkomite) vil bli kunngjort etter 

ekstraordinært årsmøte. 

 

Valget Godkjent. 

 

 

Signering av Protokoll :    __________________________   ___________________________ 


