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Møtereferat Ref.: Utstedt: 

Styremøte  16.11.2017 

Ledet av:  SLJ Sted: Gardermoen BB 

Referent: HML Dato: 02.11.2017 

 

 

Tilstede 

Steven Jones (SLJ) – President 

Tor Arild Jacobsen (TAJ) - Visepresident 

Terje Krogh (TK) – Styremedlem 

Åge Pedersen (ÅP) – Styremedlem 

Christine Skjæran (CS) – Styremedlem 

Svein Grøtness (SG) - Styremedlem 

Monica Alnes (MA) – Varamedlem 

Maria Myrland (MM) – Stambokfører 

Hanne M Lund (HML)- Forbundssekretær/ 

sponsorkoordinator 

Meldt forfall 

 

Sykemeldt 

Hilde Bjørkmann (HB) - Styremedlem 

 

 

 

 

 

Saksnr. Tekst 

 Møtet åpnet kl. 16:30 

 

03-13 Min Katt 

Programmet har gjennomgått de fleste oppgraderinger og tilpasninger til NRR. 

Brukerveiledning til medlemmene er sendt ut, og programmet er i full bruk fra 1.11.17. I 

2018 vil alle utstillinger avholdes i Min Katt. Arbeidsgruppen jobber fortsatt med 

tilpasninger og korrektur. Det jobbes med å få inn alle resultater fra utstillinger i 2017 i 

programmet slik at Årets Katt regnes ut derfra. Det har gått flere meldinger ut til 

medlemmene om å sjekke sine katter, og se at alle opplysninger er korrekte.  

 

Testutstilling avholdt med positiv tilbakemeldinger, vi avventer skriftlig rapport fra 

Østfoldkatten. 

 

Der gjenstår tre viktige endringer/oppgraderinger av Min Katt. 

1. Faktureringsmodul skal oppgraderes for bruk i Norge. 

2.  Online påmeldingssystem for utenlandske utstillere.  

3. Endre kategoriene som nå vises med romertall. 

Skypemøte skal arrangeres med SRK for at diskutere videre plan/kostnader for dette. 

 

Utregning av Årets Nord-Norske katt må gjøres manuelt, og ny utregner er Eva Stien 

Mathisen, Polarkatten. Kataloger og resultater sendes henne som før, da hun også er utregner 

for Krystallkatten. Vi takker Eva for at hun har tatt på seg denne oppgaven. 
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29-16 Sponsorer 2017. 

Forbereder forhandling av sponsorkontrakter for 2018. Hovedavtalen med Royal Canin og 

Agria er toårig, og løper også i 2018. 

34-16 Oslo Pet Show 2018 

Korrigering av forrige referat. 

Vi har dessverre ikke fått noen avklaring på dato når dette skal avholdes, til tross for flere 

henvendelser. Så vi står tilbake med ønsket fra arrangør om å avholde OPS på en dato i august 

2018, som ikke er aktuelt for NRR pga. en allerede godkjent utstilling. 

 

13-17 Henvendelse fra Østfoldkatten vedrørende tiltak i tidligere disiplinærsak. 

APU avventer tilbakemelding fra klubben. 

 

16-17 Klage fra klubb på sponsor 

Revidert klage mottatt fra klubben. Oversendes til sponsorrepresentant for innhenting av 

deres uttalelse. 

 

DK Saker DK-02 diskutert og svar sendes til DK 

DK-03 diskutert og svar sendes til DK 

DK-04 DK venter på info fra kontoret 

 

Eventuelt NRR ønsker å starte en runde med oppdretterdiplomering i løpet av kort tid. Nærmere info om 

påmelding vil komme. 

 

 Søknadsfrist for klubber til at arrangere SWS2020 er 25.04.18 

 

NRR ønsker å utarbeide en egen oppdrettsside hvor våre medlemmer kan avertere sine 

kattunger for salg. 

 

 

Økonomi Som forventet. Det var i budsjettet avsatt 50 000,- til kostnader i forbindelse med Min Katt. 

Denne posten vil bli noe overskredet, da det har vært behov for flere justeringer i programmet 

for å tilpasse til norske forhold. 

 

Rapporter fra komiteer  

AR Ikke mottatt 

UK Mottatt  

HU Ikke mottatt 

LK Løpende kontakt – Brev mottatt angående lovendringer i forbindelse med sanksjonssaker. Svar 

sendes LK. 

DK Mottatt 

  

 
Fremtidige møtedatoer: 

15. desember, 25. januar.  
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Steven Jones    Tor Arild Jacobsen  Åge Pedersen    

President   Visepresident   Styremedlem 

 

     

Terje Krogh   Svein Grøtness   Christine Skjæran 

Styremedlem   Varamedlem            Styremedlem    

 
 


