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Forslag til endringer i NRRs budsjett for året 2017.     Gressvik 27.06.2017 

 
I juli 2016 ble Maria Myrland ansatt som Stambokfører I NRR, hun skulle også lede implementeringen av det nye 
systemet, MyCats. Det var enighet om at Maria skulle få en betaling lik en 60% stilling for ikke å endre Marias 
trydgeutbetalinger. Siden hun startet hos NRR, har Maria arbeidet 100%. 

 
I 2017-budsjettet ble det regnet med at forlengelsen av Marias kontrakt skulle fortsette med samme betingelser. 
Etter generalforsamlingen ble styret oppmerksomme på at NRR ikke fulgte opp ansvaret vi har overfor en 
arbeidstaker, siden vi som arbeidsgiver visste at en arbeidstaker arbeidet mer enn kontrakten spesifiserte. 

 
Med tanke på arbeidsmengden med å registrere stamtavler, og implementeringen av MyCats, var det ikke realistisk 
å be Maria å fortsette i en 60% stilling, og det ble besluttet å øke hennes stilling til 100% for resten av 2017. Fordi 
det hastet å få dette på plass, besluttet styret å la dette få umiddelbar effekt (fra og med 01.05.2017). 

 
NRRs styre er klar over at et slikt betydelig avvik fra budsjettet som ble vedtatt må bli gjort i samarbeid med 
klubbene (i følge paragraf 18 i GL).  
Følgene av denne beslutningen: Den godkjente utgiften til lønninger er kr. 795000. Denne posten vil, med 100% 
stilling øke til 900000. Styret ser ingen mulighet til å dekke en slik økning ved å redusere andre poster og foreslår 
derfor at klubbene aksepterer en økning i budsjettert tap i 2017 til kr. 139000. NRRs egenkapital var pr 01.01.2017 
kr. 424000 (I tillegg til kr. 108000 som er avsatt til kjøp av MyCats). 

 
Styret og Maria er også enige om at når MyCats er fullt implementert i slutten av 2017, vil nødvendigheten av en 
stambokfører (og evt stillingsprosent) fra 01.01.2017 bli vurdert og budsjettet vil gjenspeile dette.  
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