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Referat fra styremøte 10.03.2016  

Sted: Gardermoen B og B. 

 

Tilstede: 

Steven Jones (SJ) – President 

Åge Pedersen (ÅP) – Visepresident 

Hilde Bjørkmann (HB)– Styremedlem 

Mathilde Bettmo (MB) – Styremedlem 

Maria Myrland (MM) – Styremedlem 

Terje Krogh (TK) – Styremedlem 

Anne Gro Bergersen (AB) - Varamedlem 

Jon Arne Didriksen (JD)- Varamedlem 

Hanne M Lund (HL) – Forbundssekretær/sponsorkoordinator 

 

Forfall:  

 

 

 

Saks nr Tekst 

03-13 NRRs Utstillingssystem/MyCats 
Status og planlegging av arbeid framover 

 

Det har i tiden fram til styremøtet blitt laget et utkast til prosjektplan for MyCats. 

Arbeidet er delt opp i tre faser, der fase en, oppstartsfasen, allerede er igangsatt. 

Det vil nå bli jobbet med å utforme, forhandle og signere kontrakt med det finske 

forbundet. Parallelt vil det også jobbes med å undersøke hvordan databasen i Sesam 

skal kunne overføres til MyCats. I forhold til det eksisterende utstillingssystemet, 

vil JYRAK varsles om at det på sikt vil fases ut, og avtalen vedrørende dette vil 

avsluttes når man vet mer konkret når MyCats vil være fullt operativt. 

 

01-16 NRRs GF.  

Referentene er ferdig med referatet, og det ligger vedlagt i denne forsendelsen. Det 

jobbes med å finne dato og sted for NRRs GF 2017. Alle nye medlemmer av styret 

og komiteer har signert taushetserklæring, og er således konstituert og i gang med 

videre arbeid.  

 

02-16 Forberedelser til FIFes GA 2016.  

Arbeidet med oversettelse av NRRs forslag til FIFes GA er ferdig, og forslaget er 

oversendt. NRR har satt opp liste med nomineringer av kandidater som er på valg 

til FIFes ulike komiteer. Denne er oversendt FIFe. NRR har også sendt en liste over 

kandidater i de ulike komiteene som NRR vil støtte. 
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04-16 Oppdretterdiplomering.  

Arbeidet med å gjennomgå og supplere spørsmålsdatabasen er gang, og det tas 

sikte på å få oppdateringene klare til sommeren. En ny runde med diplomering vil 

igangsettes så snart det er praktisk mulig etter at databasen er oppdatert. 

 

Behandlet mellom styremøter 

  

Eventuelt 

05-16 Årets Katt. Det har blitt oppdaget noen feil på listene, etter klagefristen, som 

ønskes endret. Styret er av den oppfatning av at siste frist for korrigeringer er å 

anse som endelig, og at kun eventuelle innsigelser innkommet før denne fristen skal 

tas med.  

 

 . 

  

Økonomi  

   

Rapporter fra komiteer 

 

AR Ikke mottatt 

UK Ikke mottatt 

HU Ikke mottatt 

LK Ikke mottatt 

DK Ikke mottatt 

 

 

 

Fremtidige møtedatoer: 

12. april, 10. mai og 21. juni.   Som et prøveprosjekt vil møtet den 12. april foregå elektronisk.  

 

 

Steven Jones    Åge Pedersen   Mathilde Bettmo  

President    Visepresident   Styremedlem 

 

 

     

Hilde Bjørkmann   Maria Myrland  Terje Krogh 

Styremedlem    Styremedlem   Styremedlem 
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