
ÅRSBERETNING 2014 – NORSK JAPANSK SPISSHUND KLUBB 
 
Styret har i denne perioden bestått av: 
 
Leder: Kai Enerhaugen 
Nestleder:  
Kasserer: Elna Kleiv 
Sekretær: Anne Torill Barstad 
Styremedlem: Monica Skauby 
Styremedlem: Grethe M. Nykkelmo 
Styremedlem: Mette Iren Ingebrigtsen 
Varamedlem: Anita Irén Dominguez 
 
Avlsrådet har bestått av: Hanne N. Ånensen, Irene Mjelde og Grethe Tjeldhorn 
 
Valgkomitéen har bestått av: Catharina B. Dybdahl, Geir J. Bakke, Eva Bakari 
 
Øvrige verv: 
Revisor: Johnny Skråmestø 
Valpeformidler: Irene Mjelde 
Redaktør japanerbladet: Monica Skauby 
Webansvarlig: Lise Sunnanå 
Resultater og mestvinnendeliste: Edith Bakken 
 
Distriktskontakter: 
Nord-Norge: Sissel Marie Saua 
Trøndelag: Monica Skauby 
Østfold: Marie Therese Kase Bjørnli 
Møre og Romsdal: Anne Torill Barstad 
 
Det har blitt avholdt 3 styremøter i denne perioden. Vi har også hatt en del saksbehandlinger pr. mail og styret 
sin side på Facebook.  
 
Pr. 18052015 er det 327 registrerte medlemmer. Økonomien i klubben er god. (se vedlagt regnskap for 2014). 
Medlemskontingenter er kr. 250,- for hovedmedlemmer og kr. 50,- for husstandsmedlemmer.  
 
Avlsrådet har i samarbeid med styret jobbet en del med øyelysning dette året. Det er besluttet at det vil foregå 
en felles øyelysning på vår spesial på Ål fredag 12 juni.  
 
Styret jobber også med en MAL for å få frem hvordan stamtavler skal leses for å unngå noen problemer som har 
vært i den forbindelse. Dette som ett hjelpemiddel spesielt for de som ønsker å starte med avl og oppdrett.  
 
Styret har hatt en del utfordringer med en del oppgaver/tidsfrister og lignende både i forbindelse med årsmøte 
og vår spesialutstilling. Dette skyldes en del at det i fjor ble ett brått lederskifte, og at ny leder har brukt mye tid 
for å prøve å sette seg inn i rutiner/arrangementer og hvordan en utstilling skal arrangeres etc. Det er mange 
detaljer som må læres når man er helt ny. Det har også manglet en nestleder i ett år, som da har merke med en 
ressurs mindre. Styret håper alt dette er på plass for neste år, og at ting da skal få bedre flyt. 
 
Årsberetningen er godkjent av alle i styret 
 
 
___________________________________ 
Kai Enerhaugen 
Leder 
 
 

 


