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Referat fra styremøte 12.11.2013 

Sted:  Gardermoen 

 

 
Tilstede: 

Christer Einvik (CE) -President 

Kristine Finckelsen (KF) – Styremedlem 

Monica Alnes (MA) – Styremedlem (referent) 

Åge Pedersen (ÅP) – Styremedlem 

Lena Marthinsen (LM) – Styremedlem 

Hanne M Lund (HL) – Forbundssekretær/sponsorkoordinator 

Lena Ahlros (LA) – Stambokfører 

 

Meldt forfall: 

Maria Myrland (MM) – Visepresident 

 

 

Ikke innkalt: 

Steven Jones (SJ) – Varamedlem 

Jon Arne Didriksen (JD) – Varamedlem 

 

 

 
Saks nr Tekst 

04-13 SWS 2014 – Det gjenstår bare formaliteter for å få på plass en endelig avtale 

med Argus Gruppen, som skal arrangere Oslo Petshow.  UK har begynt å 

invitere dommere. Det skal nedsettes en arbeidsgruppe i forbindelse med 

utstillingen. Marit Fracci har blitt forespurt om hun vil være utstillingsleder. 

Marit har lang erfaring som utstillingsleder, og har også erfaring fra tidligere 

SWS. Hun har takket ja til oppgaven og vi ser fram til et vellykket 

arrangement. . SWS 2014 vil bli avholdt på Telenor Arena NRR skal disponere 

en egen avgrenset og skjermet avdeling for SWS. SWS 2014 vil ha potensiale 

til å bli et stort arrangement, med mer publikum og aktiviteter enn tidligere 

SWS arrangert i Norge. Med en samarbeidspartner i ryggen har nå NRR også 

muligheten til å avholde SWS i Telenor Arena, samt å kunne dra fordel av 

messearrangørens kontaktnett i forhold til PR og arrangørtekniske ting. Vi ser 

frem til å samarbeide med Argus Gruppen, og håper vi kan få til et spennende 

arrangement. 

 DK deltok på møtet. - NRRs styre roste DK for deres arbeid. DK laget 

agendaen til møtet. Eget referat vil bli skrevet, men det vil ikke bli distribuert 

klubbene i sin helhet pga opplysninger om enkeltsaker som er underlagt 

taushetsplikt. 
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07-13 Gjennomgang og oppdatering av arbeidskontrakter – Styret har i 

samarbeid med kontoret gjennomgått en oppdatering av arbeidskontraktene. 

Stillingsbeskrivelser og rutiner har også blitt gjennomgått for oppdateringer. . 

Nye arbeidskontrakter vil bli signert før neste styremøte. 

 

Eventuelt 

03-13 Utstillingsprogram – CatSys må oppdateres, og det arbeides med dette, og en 

løsning vil være på plass før første utstilling i 2014.  

  

DK 05-13 Klage på oppdretter for salg av syk katt. Innklager hevder å ha kjøpt en katt 

som må ha vært syk ved overlevering. Dette kan ikke endelig bevises og saken 

avvises. Oppdretter har kjøpt  katten tilbake, og innlevert ny helseattest  uten 

anmerkinger. Det kom fram under saksbehandlingen at oppdretter ikke 

benytter NRRs kjøpekontrakt ved salg av katt. Oppdretter blir gjort 

oppmerksom på at lovverket krever det, og at man som medlem i NRR er 

forpliktet til å følge NRRs regelverk. 

SWS 2015 NRR har mottatt en henvendelse fra SVERAK vedrørende SWS 2015. Det er 

SVERAKS tur til å arrangere SWS 2015, samtidig skal SVERAK måneden 

etter SWS også arrangere WWS. SVERAK ønsket NRRs syn på en 

forskyvning av SWS 2015, da det vil være lite hensiktsmessig å ha to store 

arrangementer i samme land i et så lite tidsrom.. NRR stiller seg positiv til at 

SVERAK legger arrangementet enten til våren 2015 eller forskyver det til 

2016. 

Økonomi    
 NRRs økonomiske situasjon er bedre enn på tilsvarende tid i fjor. 

 

Rapporter fra komiteer  
AR Løpende kontakt – rapport mottatt. 

UK Løpende kontakt – rapport mottatt 

HU  

LK Løpende kontakt  

DK Løpende kontakt – rapport mottatt. 
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Terminliste for framtidige styremøter: 

 

10. desember  

 

   

Christer Einvik      

President 

 

     

Kristine Finckelsen    Åge Pedersen     

Styremedlem     Styremedlem 

 

 

Lena Marthinsen    Monica Alnes  

Styremedlem            Styremedlem              
 

 


