
Styrets beretning for perioden 
 
Styret har bestått av: 
Leder: Solvor Nærland 
Nestleder: Inger Merete Ingebrigtsen 
Sekretær: Mary K. Ellingsen. Fra medio august ble hun innvilget permisjon fra vervet av 
personlige grunner. Etter det har Laila Nagel fungert som sekretær. Funksjonene har blitt delt 
med Solvor Nærland, som har skrevet sakslister og styrets referater. 
Kasserer: Terje Håheim 
Styremedlemmer: Laila Nagel (har fra medio august fungert som sekretær) og Torstein 
Gleditsch  
Varamedlemmer: Tove Holmøy, Sverre Kjøbli og Dan Ove Tuven 
 
Økonomi/medlemstall:  
Økonomien synes ryddig og god (se regnskap). Medlemstall pr. 01.04.08 er 188. Av disse er 
179 hovedmedlemmer og 9 husstandsmedlemmer. Dette er en økning på 24 i perioden. 
 
Aktivitet:  
Styret har pr. d.d. hatt 12 styremøter i perioden, alle som telefonmøter. I 2007 behandlet styret 
83 saker. Hittil i 2008 er det behandlet 40 saker. Det har kommet få saker fra medlemmene. 
Styret har samarbeidet godt. Også varamedlemmene har blitt innkalt til alle møter. 
 
Styrets funksjon ble fra starten hemmet av at vi ikke fikk overført klubbens dokumenter, 
heller ikke inn- og utgående post, fra perioden våren 2006 til årsmøtet 2007. Styret anser at 
det som var mulig ble gjort for å få tilbakeført til klubben dokumentene, en vandrepokal  og et 
pengebeløp utbetalt som forskudd i 2006 (oppgitt som en økonomisk fordring på Årsmøtet 
2007) fra en tidligere tillitsvalgt. Til slutt ba styret NKK om hjelp. NKKs svar var at NSK 
først måtte reagere overfor vedkommende selv. Personen ble derfor slettet som medlem inntil 
klubbens eiendeler var tilbakelevert. Styret vedtok 1. april å anse det utestående beløp som 
avskrevet. Saken vedr. overnevnte er pr.d.d. ikke avsluttet i NKK. Når vedtak fra NKK 
foreligger, vil styret anse seg ferdig med saken, uansett utfall. 
 
Klubbens webside: Harriet Gleditsch ble av styret utnevnt som webmaster. Hun gjorde et 
stort arbeid for å gi klubben en profesjonell nettside med fyldig informasjon og hyppig 
oppdatering. Etter hvert fikk hun behov for hjelp. Bengt Eggen har deretter fungert som en 
samarbeidende webmaster. Også han har fulgt opp jobben på en meget grundig og velvillig 
måte. Websiden inneholder nå all vesentlig informasjon som har med klubben å gjøre, og 
også viktig informasjon fra NKK.  Vi ønsker oss flere shibabilder fra medlemmene til 
billedmappene. 
 
Shib-A-Visa: Lisbeth Høyem ble av styret utnevnt som ny redaktør. Lisbeth hadde også vært 
redaktør tidligere. Medlemsbladet har kommet ut etter planen, med 4 utgivelser i året. 
Innholdet har vært spennende og variert, og bladet er en fryd å lese. 
 
Distriktene: Inndelingen er uendret, og har varierende aktivitet. I perioden er to nye 
distriktskontakter oppnevnt. De andre svarte på forespørsel ja til å fortsette i minst 1 år. Laila 
Nagel er styrets kontaktperson. Styret har vedtatt en instruks for distriktskontaktene. 
 
Rasekompendium: Allerede i slutten av 2004 vedtok styret i NSK å få laget et 
rasekompendium (sak 52/04). I sak 21/05 ble det vedtatt at dette skulle skje i samarbeid med 



Shiba-No-Kai, og arbeidet ble påbegynt. Seinere ble samarbeidet avsluttet, og arbeidet lå 
nede. Christen Lang, Helene Nordwall og Lena Sonefors var med i den opprinnelige 
samarbeidskomitéen, og er alle medlemmer i NSK. De tre sa seg villige til å ta opp igjen 
jobben. Pr.d.d. er teksten i hovedsak ferdig. Nippo har gitt tillatelse til bruk av sine bilder. 
Imidlertid er mange av dem av svært dårlig kvalitet. Det jobbes derfor med å finne gode 
illustrasjonsbilder av bedre kvalitet. 
 
Helseundersøkelse: I 2005 vedtok styret i NSK å foreta en helseundersøkelse hos norske 
shiba. Det ble satt ned en komité, men deretter skjedde ikke mer. Arbeidet er nå tatt opp igjen 
gjennom en komité som består av Torstein Gleditsch, Christen Lang og Tom Hofsli. Dette vil 
munne ut i et spørreskjema, som skal sendes til medlemmene/shibaeierne. 
 
Sponsorgruppe: Styret utnevnte Ingrid Hofflund Nystad, Bjørn Hofflund Nystad, Per 
Pedersen og Kari Pedersen til denne nye komitéen. De samarbeider med kasserer. Målet er at 
de skal finne fram til tiltak som kan gi klubben inntekter, og sette disse ut i livet. 
Sponsorgruppen har tatt på seg ansvaret for anskaffelse og salg av klubbeffektene. Etter at 
Harriet Gleditsch laget mønster til ”shiba-strikk” har Harriet, Ingrid og Laila dannet en 
strikke-gjeng. Produktene har blitt våre helt særegne og vakre klubbeffekter. Sponsorgruppen 
tok på seg hovedansvaret for stand på NKK Bjerke og på Exporama. Begge førte til 
økonomisk inntjening for klubben. Sponsorgruppen ved Ingrid og Bjørn laget også 
Shibakalenderen for 2008. Denne ble trykket i et opplag på 110 stk. Av disse er 71 solgt.  
 
Valpeformidling: Ingrid Hofflund-Nystad ble av styret utnevnt til ny valpeformidler, et 
arbeid hun har utført med stort engasjement. Valper og omplassering kunngjøres også 
gjennom klubbens webside. 
 
Juleannonse i Hundesport: For første gang utgjorde klubbens juleannonse i Hundesport en 
hel side. Den ble utformet av Lisbeth Høyem, og var slående lekker. Annonsen ble økonomisk 
dekket av deltakerne, og førte ikke til utgifter for klubben. 
 
Shibaspesialen: I 2007 ble rasespesialen arrangert på Hunderfossen i Lillehammer. Den 
inngikk i Japanspesialen, og vi samarbeidet med NAK og NAAK. Det var påmeldt totalt 71 
hunder og 21 valper for dommer Sigridur Petursdottir fra Island. Av disse var det 44 shiba 
pluss 11 shibavalper. Overskudd inkl loddsalg kr 4780.  
 
Shibaspesialen 2008 vil foregå på Storsand camping ved Trondheim. Dommer blir denne 
gang  Per-Erik Wallin fra Sverige. NSK samarbeider denne gang med NAK. Siden NSK er 10 
år i år, vil det også bli en jubileumsmiddag. 
 
Styret har for øvrig svart positivt på alle forespørsler som har kommet om deltakelse på 
utstillinger, så sant disse ikke skjer samtidig med vår egen rasespesial. 
 
Vandrepokaler og årskonkurranser:  
Det var uenighet blant oppdrettere om hvem som hadde vunnet konkurransen Årets oppdretter 
i de to årene konkurransen hadde vært (2005 og 2006). Styret så at reglene var vanskelige og 
uklare. For å unngå stridigheter om hvem som var rett vinner, vedtok styret å kansellere 
reglement og konkurranse i disse to årene. Det ble vedtatt nye regler, gjeldende fra og med 
utstillingsåret 2007. 
 



Reglene for andre årskonkurranser ble endret med virkning fra 1. januar 2008, og alle vinnere 
av utstillingsrelaterte konkurranser vil nå framgå av listen for Årets utstillingsshiba (dvs Årets 
junior/unghund, Årets veteran og Årets Oppdretter).  
 
Innsendte resultater til konkurransen Årets Brukshund 2006 var ikke tilgjengelige for det nye 
styret. Medlemmene ble derfor bedt om å sende inn resultater påny. Fordi det heller ikke var 
offentliggjort noen vinner for 2005, ble resultater fra dette året etterlyst samtidig. Vinnerne for 
begge årene ble omsider kåret i august 2007.  
 
An-Ans vandrepokal og bok ble aldri tilbakelevert fra vinneren på Shibaspesialen 2006. For at 
nåværende og framtidige vinnere ikke skal bli skadelidende, har styret nå erstattet dem. 
Erfaringen med at en vandrepokal ikke ble tilbakelevert til neste vinner, førte til at styret 
vedtok å innføre kriterier for å kunne vinne klubbens vandrepokaler i framtiden. 
 
Utstillingskurs: 
Klubben vil i april arrangere et utstillingskurs på Vindfjelltun, med Laila Nagel som 
kursleder. Pr.d.d. er det 10 påmeldte deltakere. 
 
NKKs Representantskap: Møte i NKKs Representantskap er en oppgave som er nevnt i 
handlingsplanen. Likevel  har styret kommet til at klubben vår ikke har ressurser til å 
prioritere det. 
 
 
 
 
Solvor Nærland, 
leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


