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Referat fra styremøte 10. desember 2012 

Sted:  Oslo 

 

 
Tilstede fra styret: 

Christer Einvik (CE) – president 

Steven Jones (SJ) – visepresident 

Kristine Finckelsen (KF) – styremedlem 

Åge Pedersen (ÅP) – styremedlem 

Jeanette Haugen (JH) – styremedlem 

Monica Alnes (MA) - styremedlem 

Hanne M- Lund (HL) – forbundssekretær/sponsorkoordinator 

Lena Ahlros (LA) - stambokfører 

 

Ikke innkalt: 

 

Meldt forfall: 

Jon Arne Didriksen (JD) – varamedlem 

 

 
Saks nr Tekst 

 Forberedelser til NRRs GF – det ble gått i gjennom forslag fra styret til 

NRRs GF, og planlagt praktiske forberedelser til arrangementet. 

  

  
 

  

Eventuelt 
 Søknad om stamtavleklasse tre – Oppdretter har importert katt med feil 

EMS-koder på stamtavlen. Eksportforbundet er kontaktet men kan ikke finne 

ut av hvor feilen ligger. Katten er DNA-testet, og bekreftet brunmasket ut fra 

dette, men fargen er genetisk umulig ut fra stamtavlen. Katten har fått et kull, 

der avkom igjen har genetisk umulige farger ut fra mors stamtavle. Oppdretter 

ønsker disse kattene registrert på stambokklasse 3, og har kastrert morkatt.  

Styret har innvilget at kattungekullet skal få stå i stambokklasse tre. 

  

 Medlemmer med to stamnavn – Det har blitt oppdaget at to medlemmer har 

to stamnavn registrert på seg. NRR vil gå inn for å slette det siste godkjente 

stamnavn i begge saker. 
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 Klage fra medlem på sletting av stamnavn – Et medlem har etter klage fra 

annet medlem fått slettet sitt stamnavn. Medlemmet krever erstatning for tap 

det medfører i forhold til domene på nettet, og materiell som er trykket opp 

med stamnavn på ol. NRR avviser kravet med bakgrunn i at det kun er FIFe 

som kan slette stamnavn, og NRR har ikke hjemler til å endre dette. Slike saker 

ligger utenfor NRRs kontroll og virksomhetsområde.   

 

 NRR på Facebook – NRR har åpnet for en infoside på FB, denne blir 

administrert av kontoret og styret og vil være en ren infoside om hendelser i 

NRR som er aktuelle for klubber og deres medlemmer. 

Økonomi 
 Likviditeten er per dags dato bedre enn på samme tidspunkt i fjor, og NRR er à 

jour med betaling av alle utgifter. Utarbeidelse og forhandlinger om 

sponsorkontrakter for 2013 er gang.  

Rapporter fra komiteer 
AR  

UK  

HU  

LK Løpende kontakt 

DK  

 

 

 

Terminliste for framtidige styremøter: 

  

15. Januar 

22. Februar 

  

   

 

Christer Einvik    Steven Jones 

President     Visepresident 

 

     

Kristine Finckelsen    Monica Alnes 

Styremedlem     Styremedlem 

 

 

Åge Pedersen     Jeanette Haugen 

Styremedlem     Styremedlem 

 

 


