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Møtereferat Ref.: Utstedt: 

Styremøte  06.02.2020 

Ledet av:  GV Sted: Gardermoen Bed & Breakfast 

Referent: HML Dato: 23.01.2020 

 

 

 

Tilstede 

Gøran Vinje (GV) – President 

Tor Arild Jacobsen (TAJ) – Visepresident 

Maria Myrland (MM) – Styremedlem 

Jan Stalder (JS) – Styremedlem 

Terje Krogh (TK) – Styremedlem 

Hedvig Hasund (HH) – Styremedlem 

Marianne Rapp Hauge – Stambokfører 

Hanne M Lund (HML) - Forbundssekretær/ 

sponsorkoordinator  

 

 

Meldt forfall: 

 

 

 

Ikke innkalt: 

Evy Hoel (EH) –Varamedlem 

Eva Dahl Eide (ED) – Varamedlem - TILSTEDE 

 

 

 

 

Saksnr. Tekst 

 Møtet åpnet kl. 15:00. 

 

01-18 Min Katt - Gjennomgang av status og fremdrift.   

 

Betalingsmodul – Den lovede fristen ble dessverre ikke overholdt, da det oppsto en del 

praktiske problemer hos NETS. Disse er nå løst, og betalingsmodul er implementert ved 

påmelding til SWS 2020, hos Adelkatten. Egen informasjon om videre framdrift er sendt 

klubbene. 

 

Nettmøte med Suomen Kissaliitto og Kehätieto 

Neste nettmøte er satt opp 3. februar.  

 

Nye brukermanualer 

Det vil komme nye brukermanualer på vårparten, både for klubber og for medlemmer.  

Dette tar tid å lage, men de kommer. Det vil også inkludere veiledning for betalingsmodul, 

så denne må være på plass før brukerveiledninger kan ferdigstilles. 

 

10-18 

 

 

Strategigruppe for NRR 

Strategigruppen har varslet til NRRs styre at de har valgt å nedlegge gruppen. Styret ønsker 

å takke gruppen for arbeidet og innsatsen. Det vil bli sett på veien videre etter GF. 

Strategigruppen er bedt om å levere fra seg bakgrunnsmateriale til NRRs kontor for evt bruk 
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i framtiden. 

 

09-19 GF 2020 – finner sted den 28. februar til 1. mars på Quality Hotel Olavsgaard.  

Styret har gått gjennom innsendte forslag, og kontaktet klubber der det finnes uklarheter.  

 

Ellers praktisk gjennomgang av helgen. Det vil bli en gjennomgåelse av betalingsmodulen 

på GF.  

 

07-19 Burpoolen (ikke på innkalling) – manglende burbein er ikke kommet til rette, nye er bestilt 

opp fra leverandør.  

Se for øvrig punkt under økonomi.  

 

DK 04-19 

 

 

 

 

 

 

 

DK 05-19 

Tidligere publisert vedtak: Klage på brudd på GDPR mot et styremedlem i klubb.   

Saken er avvist da brudd på GDPR ikke kan dokumenteres.   – Denne er feil. 

 

Korrekt tekst er:  

NRRs styre finner det ikke bevist at det foreligger brudd på NRRs GL eller at innklagede 

bevisst har utnyttet sitt tidligere verv i klubbstyret til egen vinning. 

Vedtak: Klagen er avvist/forkastet. 

 

NRRs styre har ikke funnet bevis for at innklagede står bak anonyme bekymringsmeldinger 

til Mattilsynet eller negative innlegg på Facebook. 

Vedtak: Klagen er avvist.  

 

 

 

Eventuelt: 

 

 

 

03-19:    Dyr for Alle – 2020: Det er bestilt stand hos Varemessen tilsvarende eller evt. 

større enn den NRR hadde i fjor. Styret ser på Dyr for Alle som en svært viktig arena å delta 

på for å få vist seg fram og profilert seg for et større publikum enn det man vanligvis når ut 

til. Leie av standplass for NRR er kostnadsfritt. Evaluering av erfaringer gjort her i 2019 

legges til grunn for aktivitet i 2020. 

 

BAER-test: Et medlem har gått til innkjøp av en BAER-test-maskin, og har innhentet 

tillatelser fra Mattilsynet til å utføre BAER-tester i samarbeid med veterinær. NRR ser på 

dette som et positivt tiltak, da dette ikke har vært tilgjengelig i Norge før. NRR har sett på 

utkast til testskjema, og vil godkjenne BAER-tester på avtalt skjema for innlegging i 

stamboken.  

 

SVERAK-henvendelse  

NRR har mottatt en klage fra SVERAK på at helsestatus på stamtavler fra SVERAK ikke 

aksepteres hos NRR uten bekreftelse fra veterinær.  SVERAK mener NRR bryter OR § 4.6.1 

og at helsestatus innført i en stamtavle er en del av stamtavlen og skal respekteres av alle 

andre FIFe-forbund.   
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NRRs nasjonale krav om at alle DNA-tester skal være dokumentert tatt hos veterinær gjør at 

mange må teste importer på nytt om slik dokumentasjon ikke kan fremlegges.   

   

Søknad fra klubb om bruk av assistent under 15 år. Klubben som har søkt er 

medlemsklubben og ikke arrangørklubben. Beskjed gitt til klubb om korrekt saksgang. 

 

 

Økonomi:   NRRs styre har gått til innkjøp av en ny henger til burpoolen. Det har som kjent vært søkt 

etter en passende henger i flere år, da behovet for et bytte har vært stort. Rett over nyttår 

dukket det opp en bra henger til salgs. Den er rundt 10 år gammel og i vesentlig bedre stand 

enn den vi har pr nå. Bytte til ny henger vil skje så fort det er praktisk mulig. Hengeren 

kostet 290 000, og blir betalt med NRRs likvide midler.  

 

 

Rapporter fra komiteer  

AR Ikke mottatt  

UK Mottatt 

HU Ikke mottatt 

LK Løpende kontakt  

DK Ikke mottatt  

 

NRRs styre minner om at alle komiteer, råd og utvalg skal sende inn rapporter i god tid før de 

oppsatte styremøtene. 

 

 

 

Fremtidige møtedatoer: 

GF- 28.februar 2020 

 

 

 

 

Gøran Vinje    Jan Stalder   Hedvig L Hasund  

President   Styremedlem   Styremedlem 

 

     

Terje Krogh   Maria Myrland  Tor Arild Jacobsen 

Styremedlem   Styremedlem   Visepresident 
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