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Referat fra styremøte 17.03.2015  

Sted:  Quality Airport hotel, Gardermoen 

 
Tilstede: 

Gøran Vinje (GV) – President 

Åge Pedersen (ÅP) – Visepresident 

Jon Arne Didriksen (JD)– Styremedlem 

Trond Bertelsen (TB) – Styremedlem 

Kristine Finckelsen (KF) – Styremedlem 

Terje Krogh (TK) – Styremedlem 

Gry Pedersen (GP) - Varamedlem 

Maria Myrland (MM) – Varamedlem 

Lena Ahlros (LA) – Stambokfører 

Hanne M Lund (HL) – Forbundssekretær/sponsorkoordinator – permisjon 

 

 
Saks nr. Tekst 

 Møte med Disiplinærkomiteen (DK) 

 

DK ønsket å utsette møtet da de ennå ikke er konstituerte. 

Styret er innstilt på en god dialog og finne fram til gode prosedyrer nå dette møtet 

blir avholdt. 

DK velger selv hvilket møte de ønsker å delta på, i følge styrets terminliste. 

 

03-13 NRRs utstillingsprogram, vedta prioritert liste over endringer/oppdateringer 

 

Vi tok utgangspunkt i listen som ble presentert på NRRs Generalforsamling. Denne 

besto av 19 punkter. Det som er blitt prioritert av styret i denne omgangen er 8 

oppgaver som er i seg selv stipulert til 18 timers arbeide av datafirmaet. Men i og 

med at de jobber etter prosjektmodell, som inneholder analyse, spesifikasjon 

konfigurasjon og test, så vil vi måtte prosentvis betale mere pr. oppgave når vi 

bestiller få, enn om vi hadde bestilt hele listen på en gang. 

Det ble vedtatt å utsette selve bestillingen til april, da vil vi ha bedre oversikt over 

økonomien. 

02-15 Endelig vedtak i DK 8-14 

Styret har etter klage behandlet DK 8-14. 

 

Vedtak: 

Innklager har urettmessig fått ilagt sanksjoner i sak DK 8-14 og alle sanksjoner er 

derfor trukket med umiddelbar virkning. NRRs styre beklager de ulemper som 

eventuelt har blitt påført innklager i saken..  

 

Ett medlem av styret har vært inhabil i hele behandlingen av denne saken. 
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03-15 Behandling av feiltildelt utstilling 

En klubb har fått godkjent søknad om utstilling på feil vurderingsgrunnlag.  Dette 

berører en annen klubb som har klaget.  NRRs styre ser seg nødt til å omgjøre 

tildelingsvedtaket. 

 

04-15 Styrets utpekinger av komitemedlemmer 
Li Seim er utpekt for to nye år i Utstillingskomiteen. 

 

Lisbeth Falling og Nora Bodøgaard Massa er utpekt for to år i Avlsrådet (AR)   

 

Solveig Damsgaard utpekes for tre nye år i Helseutvalget.(HU) 

 

Resterende utpekinger, en til i AR og to til HU jobbes det aktivt med, men disse er 

dessverre ikke på plass i skrivende stund. 

 

05-15 Div. skriv fra HU 

Styret har mottatt et skriv fra HU, som omfatter 3 punkter med underpunkter. 

Punkt 1 inneholder synspunkter rundt vaksine. Det inneholder NRRs krav, 

Veterinærenes vurderinger og produsentens anbefalinger. 

Punkt 2 inneholder DNA testing og hvordan dette bør synliggjøres på nødvendige 

papirer. 

Punkt 3 omhandler HUs ønske om å redigere sine egne sider i NRRs hjemmeside. 

NRRs styre har svart HU på samtlige punkter og vil avvente tilbakemeldinger fra 

HU før dette blir offentliggjort på vanlig måte. 

 

06-15 Styrets terminliste 

Styremøter våren 2015 vil bli: 12.mai og 9.juni  

Møter for høsten vil bli satt opp på referatet for møtet 9.juni.  

 

 

Behandlet mellom styremøter 
 

07-15 HCM-test på Maine Coon 

En oppdretter har sendt inn stamtavlerekvisisjon før nyttår, men den var dessverre 

mangelfull, da helseattest manglet på mor.  Denne helseattesten ble ikke skaffet 

tilveie før i slutten av januar, og dermed er ikke papirene kommet til kontoret før i 

begynnelsen av februar.  Dette medfører at nye regler må følges, og det må derfor 

foreligge gyldig DNA-attest, tatt som beskrevet i OR § 3.5.1 med tillegg for NRR 

og OR § 6.13. 
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Saker under arbeid 

 
 Ny hjemmeside 

Det viser seg at det er store problemer med å jobbe effektivt videre med den nye 

hjemmesiden på det WEB-hotellet som brukes nå. NRR vil derfor innhente 

pristilbud fra profesjonelle WEB- designere. 

 

Eventuelt 

 
 Våre sponsorers plass på utstillingene.   

Hovedsponsor skal alltid ha størst og best plass. Ingen stand skal være større enn 

hovedsponsorersin. Dersom andre skal ha større stand, skal Eukanuba tilbys 

tilsvarende mer plass vederlagsfritt. Dette skal varsles NRRs kontor senest 1 uke 

før utstilling, og kontoret vil ta kontakt med Eukanuba for å tilby mer plass. 

Eukanuba skal være dominerende på enhver NRR utstilling. 

 

 

 Høyttaleranlegg 

NRR kommer ikke til å kjøpe inn nytt høyttaleranlegg etter at det anlegget vi hadde 

brant opp. 

 

 Oslo Petshow 

Dommere er på plass. Innbydelsen er snart ferdig, FB-gruppe for arrangementet blir 

opprettet i løpet av kort tid.  Funksjonærgruppen består av UK og noen flere som 

de har knyttet til seg. Det vil være behov for mer hjelp, og alle er hjertelig 

velkomne til å ta kontakt om dere kan bidra med noe. 

 

 

 VKK 

NRR har forespurt VKK om mulighet til å flytte utstillingen sin til en annen helg 

med bakgrunn i problemer med for mange utstillinger på kort tid på Vestlandet. 

VKK har meddelt NRRs styre at de dessverre ikke har mulighet til å flytte 

utstillingen sin likevel. 

 

 

 

 Utstillingsevaluering 

Agderkattens evaluering av sin utstilling og årets katt utdeling er mottatt og tatt 

tiletterretning. 

 

 

Økonomi 

 

  

 NRR har god likviditet for øyeblikket. NRR vil stille på Vitpro AS sitt 

fordringshavermøte 26.03.2015. 
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Rapporter fra komiteer 
 

AR Rapport mottatt 

 

UK Løpende kontakt 

 

HU Løpende kontakt 

 

LK Løpende kontakt 

 

DK Rapport mottatt.  

 

 

Terminliste for styremøter 2015:   12/5 og 9/6 

 

 

Gøran Vinje     Åge Pedersen    

President     Visepresident 

     

Trond Bertelsen    Jon Arne Didriksen 

Styremedlem     Styremedlem 

 

Kristine Finckelsen    Terje Krogh 

Styremedlem     Styremedlem 

      

Gry Pedersen      Maria Myrland 

Varamedlem     varamedlem 
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