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Referat fra styremøte 12.08.2014 

Sted:  Gardermoen 

 
Tilstede: 

Gøran Vinje (GV) – President 

Maria Myrland (MM) – Visepresident 

Åge Pedersen (ÅP) – Styremedlem 

Jon Arne Didriksen (JD)– Styremedlem 

Anne Gro Bergersen (AB) – Varamedlem 

 

Ikke innkalt: 

Hanne M Lund (HL) – Forbundssekretær/sponsorkoordinator - permisjon 

 

Ferie: 

Lena Ahlros (LA) – Stambokfører 

 

Meldt forfall: 

Lena Marthinsen (LM) – Styremedlem 

Trond Bertelsen (TB) - Styremedlem 

Kristine Finckelsen (KF) – Varamedlem 

 

 
Saks nr Tekst 

3-13 Nytt utstillingssystem 
Betalingssystemet – vi ønsker å forbedre denne delen av programmet, da vi ikke 

synes det fungerer helt optimalt i dag.  Vi kommer til å undersøke pris og vurdere 

alternative løsninger før vi gjør noe med dette. 

Det er også ønske om et ekstra godkjennernivå for norske klubber, slik at 

arrangørklubb har tilgang til å godkjenne andre klubbers medlemmer.   Dette er 

endringer som skal bestilles.  

 

Mens oppgraderinger og endringer ble gjennomført som avtalt, oppdaget styret at 

det ble behov for ytterligere rettinger, som godkjennerrolle for alle 

klubbsekretærer fra hele FIFe som ligger i systemet. Utskrifter måtte også 

redigeres, så klubbene skal unngå å redigere marger unødig. Det ble undersøkt 

alternativer i forbindelse med betalingslisten.. Videre måtte det korrigeres, slik at 

det lar seg gjøre å melde på i bare sideklassene (13-18), selv om man ikke melder 

på i FIFe klassene (1-12) og avmeldingsdato, så det lett kan kontrolleres om det 

må betales eller ikke. Fakturaen for disse bestilte tilleggene endte på DK 36.000.- 

ca. NOK 40.000,-.  

 

NRRs online utstillingsprogram er nå åpent for bruk for alle klubber. Programmet 

er online, noe som betyr at klubbene må ha tilgang til internett i sekretariatet. 

1-14 SWS 2014 

Det arbeides iherdig med SWS, og det er ikke noe spesielt å referatføre denne 

gang.   
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22-14  Diplom og bedømmelsesseddel 

Utgår – behandles på neste styremøte. 
  

 

26-14 DK 7-14 
Medlem er innklaget for å ha brutt NRR GL § 3, 1.  

Saken sendes tilbake til DK som fatter endelig vedtak i saken, da NRRs styre  

har erklært seg beslutningsudyktig.. 

 

 

Behandlet mellom styremøter 

 
23-14 Feil antall cert til tittel 

En utstiller har stilt ut katten sin i for høy klasse, da det er tatt et cert for lite for å 

få tittel.   

Utstiller mister sertifikatene som er tatt i feil klasse, og får en advarsel. 

 

24-14/ 

17-14 

Anke DK 4-14 

Styret opprettholder opprinnelig vedtak.  Sanksjonsperioden er utsatt, da det er 

klart urimelig at sanksjonsperioden begynner å løpe umiddelbart etter vedtak i en 

DK-sak. 

 

25-14 DK 5-14 

Oppdretter har avlet i sanksjonsperioden etter tidligere lovbrudd, og er derfor 

ilagt ytterligere sanksjon.  

  

 

Økonomi 

 
 NRR har for tiden god likviditet.  

Likevel har styret fokus på å holde kostnadene så lave som mulig, slik at vi får 

opparbeidet oss reserver og kan møte eventuelle uforutsette utgifter som måtte 

dukke opp. 

 

 

Rapporter fra komiteer  
 

AR Rapport mottatt, ingen saker til behandling i sommer. 

 

UK Rapport mottatt. 

UK har hatt mye arbeid i sommer med tildeling av utstillinger og de samarbeider 

med SWS-gruppen.   

mailto:kontoret@nrr.no


  

                NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND 
                             TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe) 

   

 

   
Pancoveien 22a – 1624 Gressvik Vår hovedsponsor: 

 

 

 

 (+47) 69 61 27 54  

kontoret@nrr.no - www.nrr.no  Side 3 av 3 
 

HU Løpende kontakt 

 

LK Løpende kontakt 

 

 

DK Rapport mottatt.  

 

  

 

 

Terminliste for styremøter høsten/vinteren 2014: 

23/9, 21/10 og 2/12 

 

 

 

   

Gøran Vinje     Maria Myrland    

President     Visepresident 

     

Åge Pedersen     Trond Bertelsen 

Styremedlem     Styremedlem 

 

Jon Arne Didriksen    Anne Gro Bergersen  

Styremedlem     Varamedlem       
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