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Referat fra styremøte 17.10.2013 

Sted:  Gardermoen 

 

 
Tilstede: 

Maria Myrland (MM) – Visepresident 

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: 

Christer Einvik (CE) -President 

 

Ikke innkalt: 

Steven Jones (SJ) – Varamedlem 

Jon Arne Didriksen (JD) – Varamedlem 

 

 

 
Saks nr Tekst 

04-13 SWS 2014 – Det jobbes videre med å få på plass en endelig avtale med 

arrangøren. Dommere blir invitert. UK starter arbeidet.  Det skal nedsettes en 

arbeidsgruppe av NRRs styre og UK i fellesskap i forbindelse med utstillingen.  

Eget skriv vil bli sendt ut når endelig avtale er inngått i begynnelsen av 

november. Dersom alt går etter planen vil SWS 2015 bli avholdt på Telenor 

Arena med Argus Gruppen som medarrangør vil NRR oppnå mange 

økonomiske fordeler, og vi ser mulighetene for å få til et godt og spennende 

arrangement. 

27-12 Jubileumsutstilling – Evaluering. Arrangementet var vellykket. NRR vil 

dekke Veraks BIV og NOM-premier, da disse hadde «NRR 50 år» som 

påskrift. Utgjør ca 5500 kr. 

06-13 Reforhandling av sponsorkontrakter – Arbeidet med reforhandling av 

sponsorkontrakter er så vidt i gang, og dette arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av 

desember.  Hovedsponsorkontrakt skal ikke reforhandles i år. 

19-11 Diplomering – Spørsmålene skal gjennomgås en gang til, og vil bli supplert på 

områder hvor vi ser spørsmålsbanken er for snever.  

DK 1-13 Klage på kattehold – DK har utarbeidet innstilling. Denne ble korrigert av 

NRRs styre, som har gått i dialog med klubb, og sikret ved en 

oppfølgingsavtale med klubb at katteholdet er og vil være under kontroll 
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fremover. Oppdrettet er inaktivt, og avtalen som er gjort med klubb om 

håndtering av saken forutsetter at oppdrettet forblir inaktivt i 

oppfølgingsperioden på to år.  

Eventuelt 
03-13 Utstillingsprogram – Det jobbes med oppdatering av Catsys i forhold til 

endringer i utstillingsreglementet fra 1.1.2014 

 

 Finn.no  - se eget skriv  

 NRRs Burpool -  

De Norske klubbene har gjennom NRR investert en god del penger i 

burpoolen. Det er derfor i alles interesse at vi sammen tar vare på denne, og 

rapporterer inn eventuelle feil og mangler ved burene.  

 

NRRs bur er enkle å holde rene da disse er av stål og kan støvsuges, rengjøres 

og desinfiserer av utstillerklubb etter en utstilling for å minimere en eventuell 

smitterisiko. Burene er også enkle å åpne og lukke, noe som er viktig for 

assistentene om de må hente katter i buret om feks eier ikke har mulighet for å 

selv ta katten opp til dommeren.  

 

Burene er enkle å se inn i til fordel for besøkende. Like bur gjør sitt for at det 

skal se ryddigere og penere ut i utstillingshallen, og man slipper en hel del 

ulike bur i lokalet.  

 

Det finnes mange ulike bur på markedet som enkeltpersoner kan kjøpe. 

Majoriteten tar nok vare på, og rengjør disse på ett tilfredsstillende vis, men 

noen kan også ha uhygeniske bur.  

 

Utstillingsbur som brukes er ofte av stoff eller plast, noe som er brannfarlig om 

det skulle oppstå brann feks. De fleste bur som tas med på en utstilling åpnes 

med glidelås, noe som kan være vanskeligere å åpne og stenge, og med en 

livlig katt kan selv en erfaren assistent møte på utfordringer. Disse burene er 

også vanskeligere å se inn i for besøkende.  

 

NRRs burpool er ikke laget for å sette slike bur oppå og man får derfor en 

slitasje på burene som ikke er ønskelig. Skal man derfor ha med seg egne bur 

må også egne bord benyttes, og det er ett krav om at nummerlapp med NRRs 

sponsorer synlig henges på burene.  

 

Pga hygieneaspekter, besøkende og til og med de økonomiske aspektene 

oppfordrer vi NRRs medlemmer til å bruke de burene som er tilgjengelige i 

NRRs burpool. 
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Økonomi    
 NRR vil få noen reparasjonskostnader på hengeren. Noen dekk må skiftes ut, 

samt en del av taket på hengeren må repareres.  

 

Rapporter fra komiteer  
AR Løpende kontakt  

UK Løpende kontakt  

HU  

LK Løpende kontakt  

DK Løpende kontakt – rapport mottatt. 

 

 

 

 

Terminliste for framtidige styremøter: 

 

12. november 

10. desember  

 

   

Maria Myrland      

Visepresident 

 

     

Kristine Finckelsen    Åge Pedersen     

Styremedlem     Styremedlem 

 

 

Lena Marthinsen    Monica Alnes  

Styremedlem            Styremedlem              
 

 


