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Referat fra styremøte 27.10.2015  
Sted:  Gardermoen B&B. Gardermoen. 
 
Tilstede: 
Gøran Vinje (GV) – President 
Åge Pedersen (ÅP) – Visepresident 
Jon Arne Didriksen (JD)– Styremedlem 
Terje Krogh (TK) – Styremedlem 
Trond Bertelsen (TB) – Styremedlem 
Maria Myrland (MM) – Styremedlem 
Hanne M Lund (HL) – Forbundssekretær/sponsorkoordinator 
 
Ikke innkalt: 
 
 
Saks nr Tekst 
03-13 NRRs Utstillingssystem. Status.  

I tiden etter forrige styremøte har det blitt undersøkt muligheter for nytt 
stambokføringsprogram. Dagens stamboksføringsprogram er gammelt og NRR har 
ikke tilgang til support eller oppgraderinger, og man må påregne at et innkjøp av 
nytt stamboksystem vil være nødvendig innen forholdsvis kort tid. I den 
forbindelse har NRR vært i kontakt med det finske forbundet; SRK.  
SRK har i løpet av de siste årene utviklet sitt eget stambok- og utstillingssystem. 
(Til info: NRRs styre var også i kontakt med SRK når nytt utstillingsprogram 
skulle kjøpes inn, men på det tidspunktet var SRK kun i planleggingsfasen.) 
Nå er programmet ferdig og i bruk, og det er et program som er kombinert 
utstillings-, stambok- og medlemssystem. NRR ønsker derfor å gå videre i 
kommunikasjon med finnene, og få mer oversikt over hva og hvordan programmet 
fungerer med tanke på om det kan være aktuelt med et innkjøp i forhold til 
stambok. Siden det finske systemet også har en utstillingsdel integrert, vil NRR 
sette utbedringer av vårt nåværende utstillingsprogrammet på midlertidig vent, til 
man har fått mer info om det finske systemet. Det er sendt henvendelse til Finland 
om mer informasjon, og NRR vil få programmet demonstrert i nær framtid. Ingen 
avgjørelser om evt. kjøp vil gjøres uten at saken har vært tatt opp på NRRs GF. 
 
 

21-15 Ansettelse av ny stambokfører. Det er foretatt gjennomgang av alle søknader, og 
intervjuer vil gjennomføres i løpet av kort tid. Styret har funnet kandidater som vi 
ønsker å kalle inn til intervju.  Det har kommet inn over 150 søknader på stillingen. 
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24-15 Oslo Pet Show.  Arbeidet med utstillingen går fortsatt sin gang. Det har kommet 
inn mange påmeldinger. Det vil bli avholdt eksamen i kategori IV, og det er lagt 
ned en stor jobb i å skaffe nok katter til dette noe NRRs styre setter stor pris på. 
På lørdagens utstilling vil det bli arrangert kategori IV spesial som SiOrBaJa står 
for, og Norsk Skogkattring vil også avholde en spesial i løpet av lørdagen.  
Det vil også bli utdeling av premier til Krystall katten vinnerne for 2014-2015, og 
vi håper å få til en rasepresentasjon i løpet av søndagen.  
Det er visst flere ting som vil skje i løpet av helgen på Norges Varemesse på 
Lillestrøm, men her er Showgruppa svært hemmelighetsfulle. 

28-15 Egenevaluering av styrets arbeid.  
Presidenten åpnet med og snakket konkret rundt hva en egenevaluering innebærer, 
at alle må fokusere en evaluering i forhold til seg selv og egen innsats for å bidra til 
å bedre styrets arbeid, og hva hver og en kan bli bedre på. Dette viste seg å være en 
svært vanskelig øvelse for flere av styrets medlemmer. Fokuset på endring må være 
på eget arbeid og egen innsats i styret, med tanke på å bedre egen arbeidsinnsats for 
styrets, klubbenes og NRRs beste.  
 

25-15 NRRs styret svarte på klage fra LIRAK den 29.oktober. LIRAK sendte ytterligere 
en henvendelse i denne saken til NRRs styre den 30.oktober.   
Brev fra NRRs styre med saksinformasjon angående denne saken ble sendt alle 
klubber 2. november. Nytt svar til klubben etter deres siste henvendelse er sendt 
9.november. Denne saken ansees med dette for avsluttet i NRRs styre.  

Behandlet mellom styremøter 

27-15 DK 11-15 

NRR har mottatt anke fra innklagede. Styret kan ikke se at denne inneholder 
momenter som tilsier at vedtaket endres. Anken avvises. Brev sendt til innklagede. 
 
Klubben til innklagede har kontaktet NRRs styre i etterkant av vedtak i saken. 
NRRs styre har besvart deres henvendelse i saken. 
 

31-15 Trønderkatten har sendt inn klage på referatteksten fra forrige styremøte hvor 
NRRs styre ber de se på en mulighet for å endre sin utstillingsdato i 2019, da deres 
nåværende dato er samtidig med SWS i Finland.  
NRRs styre har beklaget overfor Trønderkatten hvis dette var uklart og styret har 
svart klubben og håper dette er mere oppklarende. 

  
Eventuelt 

29-15 Brev fra RORAK der klubben har innvendinger mot de nye karantenereglene, og 
mener NRR ikke har mandat til å pålegge spesifikke testrutiner for NRRs 
medlemmer. NRRs styre mener RORAK må ha misforstått begrunnelsen for 
endringene og har sendt svar til klubben for å oppklare dette. 
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30-15 Klage fra LIRAK på ikke tildelte utstillingdatoer. LIRAK har sendt klage på at 
hovedtildelingen har funnet sted uten av deres søknader ble tatt med. Klubben 
krever hele hovedtildelingen fra 2018-2025 annullert for alle klubber, og at den 
gjøres på nytt i juni 2016 med LIRAKs søknader. LIRAKs søknader ble sendt inn 
den 17. september, over tre måneder etter fristens utløp. Det vil være svært 
urimelig ovenfor alle de andre klubbene om hele hovedtildelingen skal annulleres 
og ligge på vent til juni 2016 på grunn av søknader som er kommet inn svært lenge 
etter fristen. 
NRRs styre avviser klagen. 
 

 Smaalenene Katteklubb har utvist stort engasjement i mange saker den siste tiden, 
spesielt i sak 25-15. 
Samlet svar på deres henvendelser er sendt klubben fra NRRs styre. 
 

   

Økonomi   
 Er i samsvar med budsjettet for 2015.  
Rapporter fra komiteer 

 

AR Rapport mottatt. AR hadde innspill til noen tydeliggjøringer på skjemaene 
«kjøpekontrakt» og «stamtavlerekvisisjon». Disse ble diskutert og tilbakemelding 
er gitt til AR. 

UK Løpende kontakt 
HU Løpende kontakt 
LK NRRs styre har fått henvendelse fra LKs sekretær, etter LIRAKs direkte kontakt 

med komiteen angående sak 25-15. NRRs styre har svart LK på deres henvendelse. 
DK Rapport mottatt. 

 
 
Fremtidige møtedatoer: 

8.desember   
 

 
Gøran Vinje    Åge Pedersen  Jon Arne Didriksen  
President    Visepresident  Styremedlem 
 
 
     
Trond Bertelsen   Terje Krogh  Maria Myrland 
Styremedlem    Styremedlem  Styremedlem 
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