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Referat fra styremøte 15. mai 2012 

Sted:  Gardermoen 

 

 
Tilstede fra styret: 

Christer Einvik (CE) – president 

Steven Jones (SJ) – visepresident 

Kristine Finckelsen (KF) – styremedlem 

Åge Pedersen (ÅP) – styremedlem 

Jeanette Haugen (JH) – styremedlem 

Monica Alnes (MA) - styremedlem 

Hanne M- Lund (HL) – forbundssekretær/sponsorkoordinator 

 

Ikke innkalt: 

Kirsten W Landsnes (KL) – varamedlem 

Jon Arne Didriksen (JD) – varamedlem 

 

Meldt forfall: 

 

 
Saks nr Tekst 

09-11 Lisensiering Diplomoppdrettere 

Styret har besvart spørsmål fra klubber vedrørende diplomoppdretterhøringen. 

Det jobbes med å ferdigstille materiell tilknyttet diplomeringen, slik at 

prøverunden kan iverksettes. 

10-12 Stormøte 

Styret vil sende ut et skriv både til komiteer og klubber der det skisseres opp 

alternativer til Stormøte i tidligere form, og hvor det bes om tilbakemelding. Vi 

synes at det er viktig at deltakerne (enten det blir klubbene eller 

komitemedlemmene) kommer med innspill til hva som er ønskelig. Med 

bakgrunn i årets generalforsamling hvor det flere ganger ble uttrykt ønske om 

et tettere forhold mellom NRR og klubbene, har vi vedtatt å vurdere 

tilbakemeldingene fra klubbene, og komiteene, for å ta stilling til hva slags 

stormøte som vil gi størst nytte for NRR.    

 

33-12 FIFe GF 

Styret har gått gjennom forslagene til FIFes GF, og kommet med sine 

innstillinger. Det kom ikke inn noen innspill fra klubber i forbindelse med 

forslagene til generalforsamlingen. 

34-12 Ansettelse av ny kontormedarbeider 

Styret og forbundssekretær har gått gjennom søknadene, og laget en liste over 

kandidater som er aktuelle, intervjuer vil bli arrangert fortløpende. Det kom inn 

44 søknader på stillingen. 
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35-12 Tilbakemelding fra markedsføringsgruppen 

Styret har behandlet innspillene fra markedsføringsgruppen og stiller seg 

positive til forslagene og ideene som er lagt fram. Markedsføringsgruppen får 

oppgaven med å utrede og igangsette dette, samt holde styret orientert 

underveis i prosessen. 

36-12 Innkommet sak fra enkeltmedlemmer vedrørende en klubbs brudd på 

FIFes GL § 8-1 

Styret har avvist klagen med bakgrunn i at denne lovhjemmelen ikke kommer 

til anvendelse i saken. 

37-12 Forespørsel fra klubb. 
NRRs styre har blitt forespurt om å sende observatører til en ekstraordinær 

generalforsamling. Dette har også vært gjort tidligere.. Med bakgrunn i NRRs 

økonomiske situasjon har en kostnadsavklaring vært nødvendig for å vurdere 

dette videre. Dette er nå avklart, og styret vil sende to observatører til klubbens 

ekstraordinære generalforsamling. 

 Behandlet mellom styremøter 
 

38-12 DK 04-12 

Katt er overlevert kjøper ved 8 ukers alder. Oppdretter ilegges 6 mnd 

avlskarantene. Vedtaket er i tråd med DKs innstilling 

 

39-12 DK 06-12 

  Saken er avvist. Vedtaket er i tråd med DKs innstilling 

 

  

  

Eventuelt 
 Søknader om registrering av kull over 6 måneder fra 12.04.2012-

15.05.2012 

11 stk totalt. Søknadene der alle papirer er i orden har blitt innvilget, de 

resterende har det blitt etterlyst manglende dokumentasjon, og man avventer 

tilbakemeldinger på det.  

 

Importer med mangler i ECC-behandling 

Styret har behandlet 5 saker, og alle har blitt godkjent. 

  

  

 

Økonomi 
 Likviditeten er per dags dato bedre enn på samme tidspunkt i fjor, og NRR er à 

jour med betaling av alle utgifter. Det har i perioden siden gf ikke påløpt 

uforutsette utgifter av betydning. Det er et høyt fokus på å holde utgiftene på et 

minimumsnivå. Dette vil vi også tilstrebe i tiden fremover. Fremover vil det 

fremdeles være et høyt fokus på annonsesalg, særlig rettet mot kommersielle 
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aktører. Det er forventet et høyere annonsesalg ved 2 nr. av Aristokatt i år enn i 

fjor. Uttalelsen er basert på allerede solgte annonser. 

Rapporter fra komiteer 
AR Mottatt 

UK Mottatt 

HU Mottatt 

LK Løpende kontakt 

DK  

 

 

 

Terminliste for framtidige styremøter: 

Tirsdag 12. juni 

Helg 10-12 august 

 

 

    

 

Christer Einvik    Steven Jones 

President     Visepresident 

 

     

Kristine Finckelsen    Monica Alnes 

Styremedlem     Styremedlem 

 

 

Åge Pedersen     Jeanette Haugen 

Styremedlem     Styremedlem 

 

 


