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Møtereferat Ref.: Utstedt: 

Styremøte  26.10.2018 

Ledet av:  GV Sted: Gardermoen B&B 

Referent: HML Dato: 11.10.18 

 

 

 

Tilstede 

Gøran Vinje (GV) – President 

Tor Arild Jacobsen (TAJ) - Visepresident 

Åge Pedersen (ÅP) – Styremedlem 

Terje Krogh (TK) – Styremedlem 

Hedvig L Hasund (HH) – Styremedlem 

Maria Myrland (MM) - Styremedlem 

Marianne Rapp Hauge  – Stambokfører 

Hanne M Lund (HML)- Forbundssekretær/ 

sponsorkoordinator  

Tom Andre Krogdahl (TAK) - Varamedlem 

 

 

Meldt forfall 

 

 

 

Ikke innkalt 

Britt Jarling (BJ) – Varamedlem 

 

 

 

 

 

Saksnr. Tekst 

 Møtet åpnet kl. 16:00 

 

01-18 Min Katt 

Gjennomgang av status og fremdrift.   

 

Kontoret har nå tatt over de fleste supportoppgavene. Arbeidsgruppen jobber videre med 

betalingsløsning og generell gjennomgang av systemet og feilsøking. Gruppen vil også 

drive support når det er behov for det. 

 

Betalingsmodul – Vi er i løpende kontakt med det finske dataselskapet for å finne de 

riktige tekniske løsningene for Netaxept. Vi avventer prisoverslag for betalingsløsningen 

som er foreslått. 

 

Deling av veteranklassen – Er bestilt til å være operativ fra 1.1.2019 

 

PRA på de orientalske rasene: - NRRs kontor er i kontakt med det finske forbundet for å 

få på plass denne funksjonen også innen 1.1.2019 når den trer i kraft. 
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03-18 Oppdretterdiplomering 

Retting pågår og vil være ferdig om kort tid. Det vil bli en evaluering før igangsetting av 

en ny runde. Her er det dessverre blitt en betydelig forsinkelse som vi beklager på det 

sterkeste.  

 

10-18 Strategigruppe for NRR 

Strategigruppen er i gang med arbeidet. Medlemmer av gruppen er Terje Krogh, Hilde 

Bjørkmann, Svein Grøtness, Eva Dahl Eide og Bjørn-Inge Ingvaldsen. 

Gruppen ønsker å nå bredt ut til klubbene, for engasjement og involvering, og vil derfor 

sende ut en del spørsmål som de ønsker svar på fra klubbstyrer og enkeltmedlemmer. 

 

12-18 GDPR – ny personvernlovgivning 

Det kommet inn taushetserklæringer fra 8 klubber. Det er viktig at disse signeres og sendes 

kontoret. Det settes nå en tidsfrist for klubbene til å sende inn taushetserklæringer for alle i 

klubbstyret som har klubb-admin-tilgang i Min Katt. Fristen er: 15.11.2018. Klubbene må 

også få på plass egne rutiner for å tilfredsstille ny lovgivning med tanke på arkivering og 

lagring av data utenfor Min Katt. Klubbene oppfordres til å sende disse også til NRRs 

kontor, dog ikke et krav. 

 

13-18 Møtehelg for representanter fra alle klubber 8.-9. september 2018 – Min Katt 

NRR arrangerte workshop i Min Katt lørdag og søndag 8. og 9. september på 

Gardermoen.  Det var et populært tiltak, og det var mange fremmøtte.  Totalt møtte  16 

klubber og det var totalt 38 deltagere i helgen.  Det ble gitt informasjon om GDPR, 

betalingsløsningen ble det også informert om. Medlemshåndtering for klubbene ble 

gjennomgått, og vi håper på mindre dobbeltregistreringer fremover.  Stambokføringsdelen 

av Min Katt ble også gjennomgått, og til slutt på lørdag hadde vi diskusjon og spørsmål 

rundt dagens tema, og vi fikk gode innspill fra klubbene. Søndagen startet med en kort 

gjennomgang av alle mulighetene i den åpne delen av Min Katt. Resten av søndagen ble i 

sin helhet viet til utstillingsmodulen av Min Katt, og det ble gjennomgått alt vedrørende å 

arrangere utstilling fra A til Å.   

NRR takker for en utbytterik helg. Vi observerer at antall support henvendelser har minket, 

noe som kan indikere at deltagende klubber har hatt et godt utbytte av seminaret.  

Se også siste utgave av Aristokatt; nr 3 2018. 

 

14-18 

 

 

Rutiner for og implementering av PRA-test for SIA, BAL, OSH, OLH og PEB. 

Vedlagt referatet er et skriv til klubbene der vi kommer med regler for implementering av 

dette, basert på tidligere prosedyre med obligatoriske DNA tester. 
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DK Saker:  Ingen DK-saker  

 

 

Eventuelt: Det ble besluttet å innkalle leder og sekretær/kasserer i en klubb til et ekstraordinært 

styremøte for å klargjøre betalingsevnen og styringsstrukturen i aktuelle klubb. Egen 

innkalling for møtet er sendt ut. 

 

Sponsorer: Det har vært møte med Agria, og det er planlagt møte med RC i uke 45, for å se 

på videreføring av hovedsponsoravtalen. 

 

TV3 – Svindeljegerne: NRRs styre har fått en henvendelse fra klubb angående NRRs rolle i 

forhold til dette programmet. Se vedlagt svar til klubben, noe omskrevet for anonymisering 

av enkeltpersoner. 

 

Spørsmål fra klubb vedrørende funksjoner i Min Katt: Klubben ønsker at 

nøkkelpersoner i klubbstyret har adgang til sine medlemmer i forhold til kull, utstillinger og 

lignende. NRR vil undersøke muligheter for dette og pris, og komme tilbake med mer 

informasjon i forkant av NRRs GF. 

 

 

Økonomi GDPR inn i Min Katt. 

Det er kommet reaksjoner fra 4 klubber på måten styret ønsker å finansiere dette. 

Kun èn av disse henvendelsene fra klubbene har gått imot en slik finansiering, resten har 

sagt seg villig, men hadde noen spørsmål rundt dette.  

Se eget skriv vedlagt hvor svarene er samlet. 

Ut fra kun 4 tilbakemeldinger fra klubbene ser NRRs styre finansieringen som godkjent og 

at klubbene har sagt seg villige til å bidra til finansieringen av implementeringen av GDPR. 

Faktura vil bli utsendt. 

  

Rapporter fra komiteer  

 

AR Mottatt  

UK Mottatt 

HU Ikke mottatt 

LK Løpende kontakt  

DK Mottatt 
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Fremtidige møtedatoer: 

01.november (ekstraordinært), 22. november, 24.januar 2019 og 22. februar 2019 (GF) 

 

 

 

 

Gøran Vinje    Tor Arild Jacobsen  Åge Pedersen    

President   Visepresident   Styremedlem 

 

     

Terje Krogh     Maria Myrland                Hedvig L Hasund   

Styremedlem                            Styremedlem                          Styremedlem 

 

 

Tom Andre Krogdahl  

Varamedlem                                                                            

mailto:kontoret@nrr.no

