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Møtereferat: Ref.: Utstedt: 

Styremøte  29.04.16  
Ledet av:  SLJ Sted: Gardermoen B&B 

Referent: HL Dato: 12.04.16 

 
 
Tilstede 
 
Steven Jones (SLJ) – President 
Hilde Bjørkmann (HB)– Styremedlem 
Mathilde Bettmo (MB) – Styremedlem 
Maria Myrland (MM) – Styremedlem 
Terje Krogh (TK) – Styremedlem 
Anne Gro Bergersen (AB) - Styremedlem 
Jon Arne Didriksen (JD)- Varamedlem 
Hanne M Lund (HL) – 
Forbundssekretær/sponsorkoordinator 
 

 
 
 

 
 
Saksnr. Tekst 
  
 Møtet åpnet kl. 16:00 
  

 
Åge Pedersen trakk seg som Visepresident 31.03.16. Anne Gro Bergersen går inn 
som styremedlem. Visepresidentstilling blir ubesatt inntil NRR GF 2017. 

  

03-13 NRR Utstillingsprogram/MyCats 

 Utkast til brev fra NRR til JYRAK er tilgjengelig. Skal sendes 
 
NRR har vært i kontakt med Kissaliitto og informert om NRRs hensikt å kjøpe MyCats. 
Utkast til kjøpsavtale er laget. Det er også avtalt et møte med Kissaliitto og deres IT 
selskap på SWS-2016, NRR representanter Mathilde Bettmo og Gøran Vinje. 
Kjøpsavtale, prosjektplan og prosjekt flytdiagram skal sendes til Kissaliitto før møtet.  
 
Det jobbes parallelt med å finne overføringsmuligheter av dataene i Sesam til MyCats. 

  

05-16 Argus og NRR 

 Instar (tidligere Argus) har sendt en henvendelse til NRR der de ønsker tilbakemelding 
fra NRR i forhold til å delta på arrangementet Oslo Pet Show 2017. De skriver samtidig 
at de ønsker at hovedsamarbeidet på katt skal være med NRR som forbund på lik linje 
som NKK og andre forbund innen sine dyrearter. 
 
NRR skriver til Argus og bekrefter interesse for å delta i Oslo Pet Show og begynne 
avklaring vedrørende visse viktige punkter dvs. dato, sted, økonomi osv. 
 

06-16 Burpoolen 

 Det har kommet inn klage fra klubb på burpoolens tilstand ved ankomst til klubben. 
Klagen inneholder dokumentasjon på skitne bur og problematikk rundt et stort antall 
bur med avklipte bakstrips. Klubben søker erstatning for dette etter fastsatte regler, og 
vil få 1000 kr i avslag på buravgift som følge av dette.  
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NRRs styre ser nødvendigheten av stramme inn på rutinene rundt burpoolen, som 
følge av klagen og andre henvendelser som jevnlig har kommet til NRR rundt dette. 
Eget skriv om rutinene rundt burpoolen skal sendes ut. 
 
NRR vil ta kontakt med en klubb for å sjekke muligheten for å erstatte plastikkstrips 
med metallstrips på en burkassett ifm. deres utstilling. 
 

07-16 Ikke omregistrerte katter på utstilling  

 Et nytt FIFe/NRR medlem har meldt på katter som ikke er omregistrert til FIFe/NRR på 
tre utstillinger. To av utstillingene var allerede arrangert da feilen ble oppdaget av en 
tredje arrangørklubb. Medlemmet var ikke klar over regelen om kravet til 
omregistrering av katter. Medlemsklubben har godkjent påmeldinger fra medlemmet 
sitt på de aktuelle kattene over et lengre tidsrom uten å sjekke opp status på 
omregistrering. To klubber, inkludert medlemsklubb, har sluppet kattene inn på 
utstilling.  
 
NRR ser svikt i rutinene rundt påmeldinger hos medlemsklubb da dette har foregått 
over lengre tid, samt svikt i rutinene rundt papirsjekk på utstilling på medlemsklubbs 
egen utstilling samt hos en annen klubb.  
 
Medlemsklubb og annen klubb medlemmet har stilt hos vil bli tilskrevet vedrørende 
dette.  
 
Det vil også komme et generelt skriv fra NRR til alle klubbene som tydeliggjør ansvaret 
og prosedyrene klubbene skal følge i forhold til katter på utstilling. 
 
 

 Eventuelt 
 

 1. Fordeling av oppgaver i styret etter at visepresident Åge Pedersen har trukket seg;  
 

 Åge hadde support på NRRs nåværende utstillingssystem, denne oppgaven er 
nå overtatt av Anne Gro Bergersen – mail: agber@online.no  

 Oppdateringer av hjemmesiden er overtatt av Jon Arne Didriksen – mail: 
korat@online.no  

 
2. Den nye hjemmesiden til NRR planlegges lansert senest 01.09.16 

  
3. Spørsmål fra Trønderkatten om hvilke utstillingsprogram at de vil ha tilgjengelig for 

SWS17. Utkast til svar fra NRR er under utarbeidelse, og sendes så snart som mulig. 
 
 

 4. Det har kommet en forespørsel fra klubb om tillatelse til tidlig hjemgang for utstillere 
på deres utstilling. UR § sier at alle katter må være i hallen til utstillingen er avsluttet. 
Arrangør har anledning til å gi søkere individuell dispensasjon til tidlig hjemgang, 
men det er ikke anledning til å gi en generell dispensasjon til dette. Dette grunnet 
både det faktum at man ser at mange klubber gjør en stor jobb i å bli tidlig ferdig på 
søndager, slik at problemstillingen med lange dager ikke er like aktuell som tidligere, 
samt at hensynet til sponsorer også spiller inn. NRR skriver til klubben. 
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 5. Utstiller har stilt katt direkte i klasse 8 og 6, uten at katten har tatt cert i klasse 10. 
Utstiller er ingen nybegynner, og det forventes at en slik følgefeil ikke får gå over så 
lang tid uten at man oppdager den. Alle cert og andre resultater katten har tatt i 
klasse 8 og 6 annulleres, og katten må stilles i klasse ti. NRR skriver til utstiller og 
klubb. 
 

6. DK har til nå ikke klart å konstituere seg etter årets GF. Dette medfører en del 
forsinkelser i saksbehandling. Styret følger opp saken for å få et snarlig operativt DK. 
 

7. NRR opplever flere som søker om å få benytte assistenter under 15 år. Det 
utarbeides et standard skriv som sendes ut til alle klubber vedrørende dette.  
 

8. En ny runde med oppdretter-diplomering er under utarbeidelse. Det arbeides med å 
utarbeide spørsmål.  
 

 
  
Økonomi  
 Økonomien er som forutsatt og forventet i forhold til budsjett vedtatt på NRRs GF. 

NRR har besluttet å betale MyCats i sin helhet i 2016, og dette vil ha innvirkning på 
likviditeten i inneværende år. Det forventes å rette seg igjen i 2017, når klubbene blir 
fakturert rate to av MyCats. 

 
 
AR – rapport ikke mottatt 
UK – rapport ikke mottatt 
HU – rapport ikke mottatt 
LK – rapport ikke mottatt 
DK – rapport ikke mottatt 
 

 

 

 
 
 
Steven Jones    Anne Gro Bergersen   Mathilde Bettmo  
President    Styremedlem    Styremedlem 
 
 
     
Hilde Bjørkmann   Maria Myrland    Terje Krogh 
Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 


