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Møtereferat Ref.: Utstedt: 

Styremøte  27.06.2017 

Ledet av:  SLJ Sted: Gardermoen BB 

Referent: HML Dato: 13.06.2017 

 

 

Tilstede 

Steven Jones (SLJ) – President 

Tor Arild Jacobsen (TAJ) - Visepresident 

Terje Krogh (TK) – Styremedlem 

Hilde Bjørkmann (HB) – Styremedlem 

Monica Alnes (MA) – Varamedlem 

Christine Skjæran (CS) – Varamedlem 

Maria Myrland (MM) – Stambokfører 

Hanne M Lund (HML)- 

Forbundssekretær/sponsorkoordinator 

Meldt forfall 

Svein Grøtness (SG) – Styremedlem 

Åge Pedersen (ÅP)- Styremedlem 

 

 

 

 

 

Saksnr. Tekst 

 Møtet åpnet kl. 17:30 

03-13 MyCats – Min Katt 

 Alle klubber har fått opplæring i å tildele medlemmer brukernavn og passord. Medlemmer 

har fått fem moduler med opplæring i systemet. Flere vil bli sendt ut etter hvert som 

programmet blir ferdigstilt. Arbeidsgruppen opplever at flere funksjoner i programmet ikke 

virker som forventet. Det jobbes videre med rettelser. Parallelt jobbes det fortsatt med 

oversettelser, samt opprydding i kattedata basert på hvert enkelt medlems tilbakemeldinger.  

 

Maria vil fokusere på rekvisisjoner og importer i det nær fremtiden og håper å bli helt ajour i 

løpet av juli. Anne Gro Bergersen hjelper i jobben med å registrere eierskifter, microchip, 

helseopplysninger, titler med mer.  

 

Testing av utstillingssystemet på utstilling er blitt utsatt, men det er opprettet en 

medlemsutstilling der alle medlemmer kan melde på sine katter for å teste ut 

påmeldingsrutinen. Vi kommer tilbake med informasjon om når programmet skal testes ut på 

utstilling. Det har blitt besluttet å gjøre en betalt endring i programmet så fort som mulig, å 

få registreringstelleren til å starte på NRRs allerede innarbeidede nummerserie. Arbeidet er 

stipulert til å ta inntil to timer til en pris av mellom 2000 og 3000 kr. 

 

Det er planlagt et møte med Tiina Räsänen (som besøkte NRRs GF 2016) 14.6 for å se på 

dette. Tiina har god kjennskap til den finske versjonen av programmet, samt inngående 

kjennskap til dataprogrammering.  
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Kort oppdatering fra møtet 14.6 samt tiden etterpå: Arbeidsgruppen og Tiina gikk gjennom 

flere moduler i programmet, og Tiina kunne se at den norske og finske versjonen på flere 

punkter var ulik. Hun hjalp oss deretter i kommunikasjonen med det finske datafirmaet, slik 

at det er igangsatt arbeid med å rette opp dette. Første oppdateringer i programmet for å rette 

opp i dette fant sted 19.6.  

29-16 Sponsorer 2017. 

 
Styret ble orientert fra sponsorkoordinator om status på avtale, og gav sin godkjenning til 

enkelte endringer i avtaler. Profilering av burbilen blir jobbet med.  

13-17 DK 01-17 

 

Utstiller har stilt ut katt som ikke er registrert, katten ble stilt ut i annen katts navn.  Utstiller 

meldte selv fra dagen etter utstilling, da vedkommende oppdaget feilen. Styret stiller seg bak 

DKs innstilling om å gi utstiller 3 mnd utstillingskarantene. 

08-17 FIFes GA 

 Steven Jones deltok som NRRs delegat og Maria Myrland som bisitter. Det ligger ute løpende 

orientering om FIFes GA på NRRs Facebook-side. Det vil i tillegg komme et sammendrag i 

kommende Aristokatt. NRR hadde to forslag til FIFes GA, forslag nr 1 om rutiner for bytte av 

forbund for personer med disiplinære reaksjoner på seg gikk gjennom. Forslag nr to 

vedrørende endring av standard for BSH/BLH falt. 

11-17 Direktekontakt med Lovkomiteen 

 Mail sendt til LK og svar mottatt. Avsluttende svar skal sendes til LK. 

12-17 Ekstraordinært styremøte 29. 4. 

 Styret har mottatt innspill fra Adelkatten vedrørende manglende innkalling. Styret ser at dette 

ikke er etter rutinene, og at saken som ble behandlet heller burde stått som behandlet mellom 

styremøter på referatet. Adelkatten anfører også at en økning i stillingsprosent til stambokfører 

fra 60% til 100% vil medføre en betydelig kostnadsøkning for NRR i 2017, og påpeker styrets 

informasjonsplikt ovenfor klubbene. Separat brev skal sendes til alle klubber og svar sendes til 

Adelkatten 

 Ferieavvikling og sommerbemanning på NRRs kontor. 

 Som informert om i ukejournaler utsendt av stambokfører vil stambokfører ha ferie uke 26 og 

27, og forbundssekretær i ukene 28-31. 

 Eventuelt 

 Brev fra Østfoldkatten vedrørende vedtak i tidligere disiplinærsak. – Styret har forståelse for 

punktene tatt opp av Østfoldkatten, men har problemer med å se hvordan vi kan ta opp saken igjen 

ettersom APU har avgitt sin «dom». Brev sendes til Østfoldkatten.  

 

Brev fra Adelkatten med innspill vedrørende varamedlemmers deltakelse på styremøter. Svar sendes 

 

Henvendelse fra SVERAK vedrørende gratis annonse for SWS i arrangørlandenes blader, samt fri 

bruk av bilder av vinnerkatter i bladene, tatt av arrangørs fotograf. NRR stiller seg positive til dette, 

men forventer at evt copyright på bildene respekteres. 
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Økonomi – som forutsatt og forventet på denne tiden av året. Klubbene har fått tilsendt rate to av to for 

betaling av Min Katt. 

 

 

  

Rapporter fra komiteer  

AR Ikke mottatt 

UK Mottatt, hovedtildeling blir klargjort i disse dager. 

HU Ikke mottatt 

LK Løpende kontakt 

DK Mottatt 

  

 
Fremtidige møtedatoer:  

22. august, 28. september, 02. november, 15. desember, 25. januar.  

 

Steven Jones    Tor Arild Jacobsen      

President   Visepresident     

 

 

     

Terje Krogh   Hilde Bjørkmann 

Styremedlem   Styremedlem          
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