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Møtereferat: Ref.: Utstedt: 

Styremøte  04.10.16  
Ledet av:  SLJ Sted: Gardermoen B&B 

Referent: SLJ Dato: 20.09.16 

 

 
Tilstede 
 
Steven Jones (SLJ) – President 
Mathilde Bettmo (MB) – Styremedlem 
Terje Krogh (TK) – Styremedlem 
Anne Gro Bergersen (AGB) - Styremedlem 
Jon Arne Didriksen (JD)- Styremedlem 
Maria Myrland (MM) – Stambokfører 
 

Meldt forfall 
 
Hilde Bjørkmann (HB)– Styremedlem 
Hanne M Lund (HML) – Forbundssekretær/ 
sponsorkoordinator 
 

 

 
Saksnr. Tekst 

  

 Møtet åpnet kl. 16:30 

  

03-13 MyCats 

 Nytt domenenavn diskutert og valgt – katt.nrr.no  
Adgang til MyCats via NRRs hjemmeside når dette blir operativt. 
 
Det finske datafirmaet kontaktes for å få oppdatering på fremdrift. 
 
Skypemøte avtalt med Kissaliito 29.09, men har i ettertid blitt utsatt til 05.10 for å diskutere kontrakt 
og programoppdatering. NRR deltar med Steven, Hanne og Maria.  
 
Svar på høring til klubbene viser at flertallet av NRRs klubber aksepterer MyCats som det er 
angående årets katt og nasjonale klasser. Ti klubber ønsket å beholde senior og veteran adskilt, 15 
klubber aksepterte sammenslåing av disse klassene. En klubb var usikker. En klubb hadde 
merknader til de øvrige delene av høringen, resten ønsket å følge oppsettet i MyCats. 
Dette medfører ingen endringer i den første implementeringen av utstillingsdelen av programmet. 
 
Det ble besluttet at kontoret skal sende status/progresjonsmail til styret hver uke.   
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04-16 Oppdretterdiplomering 

 Er hos LK. Kontoret følger opp status. 
 

12-16 Tilbud fra forsikringsselskap 

 Høring til klubbene. Resultatet viser at NRR-klubbene er for en kollektiv funksjonærforsikring for 
utstillingsarrangører. Hanne diskuterer videre med forsikringsselskap med intensjon om igangsetting 
fra 01.01.17 
 

13-16 Klage fra NORAK vedrørende buravgift 

 Svar oversendes med bakgrunn i korrespondanse fra november 2015.  

14-16 Klage fra Smaalenene vedrørende NRRs arbeid. 

 Svar er sendt.  

  

 

15-16 Henvendelse fra Adelkatten medlem vedrørende bruk av sosiale medier 
 

 

 Henvendelse fra enkeltmedlem vedrørende bruk av sosiale medier 

 
NRR skal bruke egen Facebook-side mer aktivt til å informere og åpne opp for mer diskusjoner og 
dialog. Moderatorteamet vil bestå av Anne Gro, Jon Arne, Hanne og Maria.  
 

 Norsk Rasekattforum er et privat forum og ikke et offisielt NRR forum og referanser til NRR skal 
fjernes. Dette er et forum med 1900 medlemmer, men NRR har ingen innflytelse på moderering osv.  

 

16-16 Burbilen – profilering av NRR/ sponsor 

 Burbilen skal måltakes i størrelse og sponsorer skal kontaktes ifm profilering.  

 

17-16 Klage fra enkeltmedlem vedrørende utstillingsavgift 

 Svar lages basert på innsendt korrespondanse.  

18-16 DK 01,02,03-16 Useriøs oppdretter 

 Diskutert. Svar sendt.  

19-16 DK 04-16 Egeninnmelding – stilt drektig katt 

 Svar sendt. 
 

20-16 DK 05-16 Useriøs oppdretter 

 Svar sendt.  
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21-16 DK 17-15 Personkonflikt 

 Saken avvises – dette er en personkonflikt og ikke en sak videre for NRR DK.  

22-16 Ny hjemmeside NRR 

 Første utkast til ny hjemmeside er straks klar til sjekk.  

 

23-16 Klage fra Østfoldkatten vedrørende NRRs arbeid 

 Svar sendt.  
 

 Saker kommet inn etter utsendelse av innkalling 

24-16 DK 06-16 

 Saken er blitt diskutert. Vedtak i DK saken blir utarbeidet.     
 

Eventuelt 

 Henvendelse fra Trønderkatten vedrørende bl.a. bur, NRR-stand m.m.  til SWS 2017. NRR har 250 
dobbeltbur. Om det blir nødvendig, kan Burpoolen i Nord-Norge benyttes. Kontoret besvarer 
henvendelsen.  
 

 En person ekskludert fra NRR, har søkt medlemskap i KKÖ. NRR har svart på KKÖs henvendelse at 
medlemmet er ekskludert (inkl. utstillingskarantene i Norge) og bedt KKÖ respektere dette. 
 

 NRR tilskriver FIFe for at Norge skal settes opp på listen over land som ønsker å avholde  
FIFe World Show. Det er forventet at det blir Norges tur ca. 2026/27. 
Dette vil bli egen sak i påfølgende innkalling. 

  

 Et NRR medlem har fått 6 måneders utstillingskarantene i Danmark etter en episode på en utstilling. 
Medlemmets klubb er informert. 
 

 NRR er kontaktet vedrørende Oslo Pet Show 2017. Den foreslåtte helg er meget uheldig 
(helgen imellom SWS 2017 og NORAKs utstilling). Svar skal oversendes. Her ble det også diskutert 
tidligere problemstillinger som økonomi og NRR som arrangør.  
 

Økonomi 

 Situasjon er uforandret fra forrige oppdatering. 
 

Rapporter fra komiteer 

AR Ikke mottatt 
UK Ikke mottatt 
HU Ikke mottatt 
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LK Ikke mottatt 
DK Ikke mottatt 

 
Styret viser til oppfordring utsendt i forrige referat om innsending av rapporter fra komitéene. 
Eget skriv vil bli utsendt. 

  

 Møtet avsluttet 21:30 

 
Fremtidige møtedatoer: 
3. nov og 8. des.    

 

 

 
Steven Jones    Anne Gro Bergersen   Mathilde Bettmo  
President    Styremedlem    Styremedlem 
 

 

     
Jon Arne Didriksen   Terje Krogh      
Styremedlem    Styremedlem        
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