
Styremøte 11.07.2013 
Med på møtet var Tore Botten, Mona Tretnes-Bakke, Britt Frida Hafsøe, Elna Kleiv, Grethe 
Nykkelmo og Mette Iren Ingebrigtsen. Fravær: Monica Skauby, Karl Erik Hafsøe. 
 
Agenda: 

1. utstilling 2014 
2. utstilling 2015 
3. lovkomite 
4. organisasjonskurs 
5. RAS 
6. ny webredaktør 
7. Dogs4All – mulighet for stand på messen 
8. høring fra NKK: antall utstillinger og cert i løpet av året. 
9. eventuelt 

 
1. spesialutstillingen på Ål blir avholdt 21.juni 2014. Dommer blir Michael Leonard fra 

Irland. Det blir delt ut stort cert på utstillingen. Årsmøtet blir søndag 22. juni 2014. Og i 
den forbindelse må vi se på hvem som skal ha adgang til møtet og hvem som skal ha 
stemmerett: Kan vi nekte utenlandske medlemmer å stemme, skal familiemedlemmer ha 
stemmerett? 

2. NKK arrangerer Europavinner utstilling fra 4. – 6. september 2015. Dommer på japaner 
er Christen Lang, Norge. I denne forbindelse har raseklubbene fått tilbud om å arrangere 
utstilling samme helg, sånn at det blir dobbelutstilling for rasen. Japaneren skal stille 
søndag 6. sept. Og da går styret inn for å ha vår utstilling lørdag 5. sept. Da har vi fått 
tilbud om ring + ringsekretær for kr. 5000,- Vi kan også velge en dommer som NKK har 
engasjert og få reduksjon i prisen. Dette kommer vi tilbake til, når vi har fått en oversikt 
over hvilke dommere som skal dømme.  Det blir delt ut stort cert på utstillingen. 

3. På årsmøtet ble det vedtatt å opprette en lovkomite. Styret har 3 forslag på personer til 
denne komiteen. Disse vil bli forespurt og offentliggjort senere. 

4. NKK planlegger 3 organisasjonkurs i løpet av høsten, i Trøndelag, Hordaland og 
Rogaland. Det ble vedtatt å sende leder Tore Botten på det kurset som passer for ham. 

5. Det jobbes med å få utarbeidet et RAS. Det er avlsrådet: Hanne N. Ånensen, Irene Mjelde 
og Grethe T. Cudic, samt Tore Botten og Monica Skauby fra styret som jobber med dette. 
Nå venter de på en del statistikker fra NKK. Mangler litt på historikken til japaneren og 
her vil gamle oppdrettere bli kontaktet. Prøve å få frem bruksegenskapene til japaneren. 
Kontakte personer som driver med bl.a. agility, lydighet og spor. 

6. Ny webredaktør blir Mona Tertnes-Bakke 
7. Prøve å få til en stand på Dogs4All på Lillestrøm i år. Ferdig bås koster kr. 990,-  Vi 

etterlyser folk som kan være interessert i å stå på standen både lørdag og søndag. Elna 
vil eventuelt hjelpe til med rekvisitter. 

8. En komite som ble nedsatt av hovedstyret i NKK, skulle se på antall utstillinger og antall 
cert som ble delt ut. Forslaget går ut på at hver raseklubb får et visst antall cert-par ( for 
NJSK vil det si 11 stk. cert- par) som skal fordeles på alle utstillingen i hele landet. 
Klubbene er også spurt om å ta stilling til om vi skal skille mellom offisielle og uoffisielle 
utstillinger. Offisielle blir med cert og uoffisielle blir uten cert. Bakgrunnen for komiteen 
er at antall utstillinger har økt betraktelig de siste årene. NKK mener det blir delt ut for 
mange cert da raseklubbene ikke er flinke nok til å begrense antall utstillinger rasene får 
være med på.  

9. Klubben vil gjerne ha distrikskontakter rundt om i landet. Vi har funnet frem til noen 
personer som vil bli forespurt, så dette vil vi komme tilbake til. Men hvis noe er 
interessert eller kan tenke seg å foreslå folk som kan passe til dette, så gi endelig beskjed 
til styret   
Britt F. Hafsøe, sekretær 


