
  

                NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND 
                             TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)  

 

 

 

 

 

 

   

Referat fra styremøte 13.05.2014 

Sted:  Gardermoen 

 
Tilstede: 

Gøran Vinje (GV) – President 

Maria Myrland (MM) – Visepresident 

Åge Pedersen (ÅP) – Styremedlem 

Lena Marthinsen (LM) – Styremedlem 

Trond Bertelsen (TB) - Styremedlem 

Jon Arne Didriksen (JD)– Styremedlem 

Anne Gro Bergersen (AB) – Varamedlem 

Lena Ahlros (LA) – Stambokfører 

 

Ikke innkalt: 

Kristine Finckelsen (KF) – Varamedlem 

 

Permisjon: 

Hanne M Lund (HL) – Forbundssekretær/sponsorkoordinator 

 

Meldt forfall: 

 

 

 

Saks nr Tekst 

3-13 Nytt utstillingssystem 

Det er en noen funksjoner som er i bestilling,  

 Forskjellige priser på første og andre påmeldte katt. 

 Brukernivå - i tillegg til klubbadmin må det lages en rolle "godkjenner" for 

utstillingssekretærer utenfor NRR. 

 2 kolonner i katalogen  

 Avmelding – Dato for avmelding vises ikke 

 Redigere utskrifter direkte i systemet for diplomer og bedømmelsessedler. 

Slik at det kan skrives ut med normale marger 

 Lage mulighet for å kunne melde på Avl, Oppdrett, Senior, Veteran ,kull 

og bestemmelsesklasse uavhengig av  

Så vil NORAKs evaluering av testutstillingen også være avgjørende for når 

klubbene vil få full adgang til systemet. 

Vi vil uansett starte påmelding til SWS direkte i systemet når den datoen kommer. 

 

Diplomer og bedømmelsessedler som benyttes til systemet er bestilt fra trykkeri. 
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1-14 SWS 2014  

Det vil bli sendt ut eget skriv fra SWS-gruppen/UK ang. status på framdriften til 

nå. 

 

2-14 Møte med Agria 

NRR har vært i dialog med Agria ang sponsoravtale. De ønsker gjerne å inngå 

en avtale med oss, men grunnet sykefravær internt i Agria kommer de tilbake til 

forhandlinger etter sommerferien. 

 

13-14 FIFe’s GF: 
Alle saker er gjennomgått og styret er enige i hva delegatene Gøran og Lena skal 

stemme.   

 

14-14 

15-14 

Søknad fra klubb om bruk av onlinesystemet.  

NRR har mottatt flere søknader om å få benytte nytt online påmeldingssystem. 

Norak vil sammen med NRR avholde en pilotutstilling ved bruk av det nye 

systemet 24. og 25. mai. I etterkant av Noraks utstilling vil det bli gjort en 

evaluering av det nye systemet basert erfaringen av pilotutstillingen. NRR styre 

vil behandle søknader om bruk av onlinesystemet når pilotutstillingen er evaluert 

og eventuelle vesentlige mangler og svakheter ved systemet er utbedret. 

 

16-14 Klage på AR vedtak 

Innklager har trukket saken. 

 

17-14 Klage på klubb 

En klubb har sluppet inn en katt på sin utstilling som ikke er importert inn i NRR.  

Katten har kommet inn uten NRRstamtavle eller midlertidig registrering.  

Klubben kontaktes og bes om å skjerpe inn sine rutiner, for dette er et alvorlig 

brudd på NRRs regler.   

 

18-14 Henvendelse fra AR vedrørende lovverket 
Styret har svart avlsrådet og kontaktet lovkomiteen så de kan svare på ARs 

spørsmål.  I tillegg ønsker styret at AR fortsetter arbeidet med gjennomgang av 

OR, og at dette gjøres i samarbeid med LK 

 

 

Behandlet mellom styremøter 

 Tora Jonasdottir kan beklageligvis ikke sitte i helseutvalget hele perioden hun er 

utpekt for da hun flytter utenlands.  NRR setter stor pris på at hun likevel vil sitte i 
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  helseutvalget frem til hun flytter – ut 2014.   

 

 UK spør om utstiller lisensen kan oversettes til engelsk og om rutinene for UKs 

fakturaer kan endres, slik at UK kan få bedre oversikt over komiteens økonomi.  

   

Styret vil få på plass en engelsk versjon av utstillerlisens og sammen med kontoret 

komme fram til en praktisk løsning ang. faktura rutinene  

 

Eventuelt 

 Oppdretterdiplomeringen i denne runden har totalt 43 påmeldte, og besvarelsene 

begynner å komme inn.   

Fristen for å sende inn besvarelse er 5. juni. 

 

 

Økonomi 

 NRR har for tiden god likviditet.  

Likevel har styret fokus på å holde kostnadene så lave som mulig, slik at vi får 

oppsrbeidet oss reserver og kan møte eventuelle uforutsette utgifter som måtte 

dukke opp. 
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Terminliste for framtidige styremøter: 17/6. 

 

   

Gøran Vinje     Maria Myrland      

President     Visepresident 

     

Åge Pedersen     Lena Martinsen 

Styremedlem     Styremedlem 

 

Trond Bertelsen    Jon Arne Didriksen 

Styremedlem     Styremedlem 

 

Anne Gro Bergersen     

Varamedlem              

 

 

Rapporter fra komiteer  

AR Rapport mottatt. 

 

Avlsrådet har behandlet to saker siden siste styremøte.  I tillegg er en sak 

oversendt DK, hvor en katt ble stilt ut på en NRR utstilling uten å være importert 

inn i NRR. 

Avlsrådet ønsker også en gjennomgang av gjeldende rutiner og regelverk. 

  

UK Rapport mottatt. 

Utdeling av årets Nord-Norske katt 2013 vil foregå på Hålka sin utstilling 7. juni. 

 

Ellers er det mottatt utstillingssøknader og det er søkt om å få avholde rase-BIS 

 

Krystallkatten er dessverre avsluttet da Hadeland Glassverk ikke lenger sponser 

denne konkurransen.  Det arbeides med en alternativ konkurranse.   

HU Løpende kontakt 

LK Løpende kontakt 

DK Rapport mottatt. 

DK har sett på 5 saker den siste måneden.  En ble ferdigbehandlet, en returnert 

kontoret da det ikke er en DK-sak, og tre saker returnert på grunn av mangler.  To 

av sakene er igjen sendt DK og de har begynt sitt arbeide med disse.   

  


