
   
Vedlegg 2 - Styrets årsberetning for 2006  

 
 
Styret har i perioden bestått av: 
Leder:   Bengt Eggen 
Nestleder:   Nils Johan Hætta 
Kasserer:   Liv Solveig Nilsen 
Sekretær:   Paul Walle 
Styremedlemmer:  Bente Pedersen, Lise Kommisrud, Runa Bjørsland 
Varamedlemmer:  Thomas Henriksen, Siv Lilleby 
Styremedlemmene Bente Pedersen, Lise Kommisrud og Runa Bjørsland har av ulike 
årsaker trukket seg fra sine verv i styret til Norsk Shiba Klubb. Thomas Henriksen har gått 
inn som fast styremedlem. 
 
Styret har i perioden hatt følgende møteaktivitet: 
Ordinære styremøter på telefon: 5  
Ekstraordinært årsmøte: 1 
Vedtak i enkeltsaker er kun fattet på de ordinære styremøtene. l tillegg har en 
del saker vært drøftet pr e-post. 
 
Medlemstallet pr 16.04.2007 var 152 hovedmedlemmer og 7 familiemedlemmer. Når det 
gjelder klubbens økonomi i perioden vises det til regnskapsberetningen (vedlegg 3). 
 
Styret overtok ved årsmøtet en klubb som var preget av dårlig kontinuitet hva angår 
styrearbeid. Flere styremedlemmer (inkludert leder) hadde trukket seg tidligere i 2006. Det 
ordinære årsmøte ble ikke avviklet som planlagt ved Shibaspesialen 2006 og nåværende 
styre ble valgt på årsmøtet i Tromsø 29. juli 2006. Etter årsmøtet trakk flere 
styremedlemmer seg fra sine verv og styret ble således redusert i antall medlemmer. I 
tillegg var det flere saker som ble forelagt styret og som i alle fall leder var ukjent med 
bakgrunnen for. Å skaffe seg viten om dette og få et fungerende styre tok mye tid høsten 
2006. 
 
Styret har også avviklet et ekstraordinært årsmøte for å få godkjent de nye vedtekter som 
er tilpasset NKKs nye lovnormaler. 
 
Siv Lilleby gjorde et stort arbeid med Shibakalenderen 2007. Uten henne hadde nok ikke 
kalenderen blitt produsert. 
 
2007 startet med at flere styremedlemmer trakk seg fra sine verv. Styret fortsatte arbeidet 
med ny hjemmeside som hadde startet høsten 2006 for klubben. Denne ble implementert 
på nyåret 2007. 
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Shibaspesialen 2006. 
Klubben arrangerte i 2006 vår spesialutstilling på Vikhammer camping 15 km nord for 
Trondheim. Her hadde vi totalt 60 startnummer/påmeldte for dommer Mona Selbach. 
Totalt sett et godt arrangement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


