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Møtereferat: Ref.: Utstedt: 

Styremøte  25.08.16  

Ledet av:  SLJ Sted: Gardermoen B&B 

Referent: HL Dato: 11.08.16 

 
 

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

Forfall 
 
Mathilde Bettmo (MB) - Styremedlem 

 
 

Saksnr. Tekst 

  
 Møtet åpnet kl. 16:00 
  
03-13 MyCats  

Se eget vedlegg med utfyllende informasjon.  
 

04-16 Diplomering  
UK og AR ble tidligere i år bedt om å gå gjennom og supplere deler av diplomeringen som 
omhandlet deres regelverk/arbeidsområde. Dette arbeidet har i stor grad ikke blitt utført. Videre 
arbeid framover vil være å legge om databasen slik at den blir enklere å jobbe med, samt å finne 
andre måter å supplere databasen. Lovkomiteen (LK) har meldt seg til oppgaven med å supplere 
og gå gjennom spørsmålene, og det vil i samarbeid med LK jobbes videre for å nå målet om en ny 
diplomeringsrunde i løpet av siste kvartal 2016. 
 

08-16 DK  
Etter at et flertall av medlemmene i DK trakk seg fra sine verv med øyeblikkelig virkning i juni, har 
styret jobbet med å finne rutiner for behandling av DK-saker fram til neste års GF. Etter 
konsultasjon med LK har styret besluttet at styret selv tar seg av all saksbehandling i DK-saker 
fram til GF 2017. DK er et utredningsorgan for NRRs styre i disiplinærsaker, men 
beslutningsmyndigheten i DK-saker ligger hos styret, og dette blir ikke påvirket av situasjonen 
som er oppstått.  
Fokuset framover vil være å få i gang behandlingsprosessen igjen, slik at man kommer ajour i 
saksbehandlingen. Dette arbeidet er nå igangsatt, og målet er å være ajour innen utgangen av 
august. 
 

12-16 Tilbud fra forsikringsselskap vedr kollektiv funksjonærforsikring for utstillingsarrangører – 
Se eget skriv vedlagt utsendelsen. 
 

13-16 Utsatt til neste møte 
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Eventuelt  
-FINN.no –   
NRR tar gjerne imot tips på NRR-registrerte oppdrettere som selger uregistrerte kattunger på 
FINN.no. NRR vil etablere en rutine hvor FINN.no blir advart om disse selgerne. 
 
-Høring fra Mattilsynet- 
NRR har mottatt en høring fra Mattilsynet vedrørende ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr fra 
utenfor EØS-området. Høringsdokumentet kan leses i sin helhet på Mattilsynets hjemmesider 
under «Nye helsesertifikater for hunder, katter og ildere som er på reise fra områder og land 
utenfor EØS» Styret har ingen innvendinger til forskriftsutkastet. 
 
- NRRs hjemmeside –  
Det jobbes videre med å få ny hjemmeside til NRR, og målet er å ha denne klar i løpet av høsten. 
Monica Alnes har påtatt seg oppgaven. Nærmere informasjon vil bli sendt ut i egen mail mellom 
styremøtene. 
 
- Manglende rapporter fra komiteer og utvalg-  
Styret ser at det i 2016 har kommet få rapporter fra komiteer og utvalg til styremøtene, og vil be 
om at det blir tatt tak i dette i de enkelte komiteene og utvalgene. 
 

 -Stambokfører- 
Maria Myrland er nå formelt ansatt som stambokfører fram til 31.12.2016 i 60 % stilling. Hun er å 
treffe på NRRs kontor og telefon mandag og torsdag 10.00 – 16.30. 
 
 

Økonomi Uforandret i forhold til foregående møte. 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. Alle klubber har betalt inn til MyCats, med unntak av tre klubber 
som etter avtale har forfall på dette i oktober.  
 

 
 
 
AR – rapport ikke mottatt 
UK – rapport ikke mottatt, men orientering 
telefon i forkant av styremøte 
HU – rapport ikke mottatt 
LK – rapport ikke mottatt 
DK – rapport ikke mottatt 
 
Neste styremøter: 20. september,  
3. november og 8. desember.  
 

 

 

 
Steven Jones    Anne Gro Bergersen   Terje Krogh  
President    Styremedlem    Styremedlem 
 
 
     
Hilde Bjørkman    Jon Arne Didriksen 
Styremedlem    Styremedlem     
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