
Styremøte Norsk Japansk Spisshund klubb 16.11-22 

 

Til stede: Espen, Ket, Catharina, Anne, Hege Ketil og Helle 

Referent: Helle 

Sak 1: Spesialen 2023 

Det viste seg å være litt forskjellig oppfatning rundt utstillingskomiteen og hvem som skal 

bidra i denne etter forrige styremøte. Det er nå fakta at Grethe ikke sitter i 

utstillingskomiteen for i år. Hun har selv sagt ifra dette på årets utstilling på Ål. Det viser seg 

at det ikke er ordnet dommer, ei heller søkt til NKK om dobbelutstilling på neste års spesial. 

Ketil og Catharina er villig til å påta seg oppgaven og styret stemte for dette med 4 mot 2 

stemmer. 

Disse går nå inn som styrets representanter for gjennomføring av neste års spesial, med alt 

det det innebærer. Ønsker også flere som kan bidra utenfor styret også. 

Budsjettet for en eventuell dobbelutstilling er satt til 9000kr, basert på tall som ble fremsatt 

av kasserer.  Dette høres litt lite ut, basert på tidligere erfaringstall. Dette blir sjekket videre 

opp. 

På NKK`s utstillingssider, ligger Japansk Spisshund inne for å delta på dobbelutstilling på 

Maura samme helg som neste års spesial. Uvisst hvem som har godkjent dette, da klubben 

aldri tillater andre utstillinger sammenfallende helg bortsett fra i Nord Norge. Enighet om å 

ta kontakt med NKK og arrangerende klubber, for å få dette slettet. 

Sak 2: Økonomi og regnskap 

Siden Styreleder og Kasserer har samme bostedsadresse, er dette i utgangspunktet uheldig 

for alle parter, når det kommer til regnskap og betaling av regninger. Uklart hvordan dette 

ble løst fra forrige styre, men årets tillitsvalgte har blitt enige om at Hege Kullerud (klubbens 

Nestleder) går inn med akklimasjonsrett på Klubbens konto og Arra. 

Sak 3: Medlemsbladet 

Diskutert litt frem og tilbake hvordan vi skal få medlemsbladet opp å gå, uten di store 

kostnadene til en proff redaktør. Alternativet er å legge det kun digitalt, med mulighet for et 

fysisk blad til jul. 4 mot 3 stemmer på at vi lar det være som det er pr. nå. Begrunnelsen er at 

dette er det eneste medlemmene som ikke driver aktivt med enten utstilling eller agility får 

som en gode, bortsett fra at vi har en raseklubb.  

 

Etterskrift: 

20.11-22 Valgte Espen Aasland (Leder) Ket Risa (Kasserer) og Kine Gismervik (Vara) og trekke 

seg med umiddelbar virkning. 



 

 

 


