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Informasjon vedrørende Min Katt og ekstra utgifter.  

 

NRRs styre har mottatt innspill fra 4 klubber i forbindelse med vårt forslag på ekstra innbetaling fra 

klubbene på 1000,- pr. klubb for å dekke inn den ekstra utgiften som kom i forbindelse med 

implementeringen av GDPR i Min Katt. 

Her har 3 klubber sagt i sine henvendelser at 1.000,- NOK er ok å betale for dette, men de hadde noen 

spørsmål, hvor en klubb også ville ha en oversikt over utgifter for Min Katt for 2018. De to andre 

klubbene hadde prinsipielle spørsmål om hvordan dette finansieres utenom budsjettvedtak på NRRs GF. 

De lurte også på om det var riktig at klubbene skulle finansiere dette, ettersom det var en lovpålagt 

implementering som vi ikke kommer utenom.  

 

Kun en klubb ønsket ikke at klubbene skulle dekke inn dette.  

 

NRRs styre ønsker på bakgrunn av klubbenes innspill å komme med en litt mer utfyllende forklaring til 

alle klubbene, samt en oversikt over utgifter til Min Katt for 2018. 

Vi ønsker å presisere at NRRs styre ser ikke dette som noen fremtidig måte å dekke inn uforutsette 

utgifter på. Styret håper på mer forutsigbarhet med hensyn til utgifter til Min Katt fremover og at 

budsjettet dermed vil være i større overenstemmelse med de faktiske utgifter vi vil få med utvikling og 

oppdatering av Min Katt i fremtiden.  

Klubben som ikke ønsket at GDPR implementeringen i min katt skulle dekkes inn via 1.000,- NOK pr 

klubb, mente derimot at dette beløpet burde kunne føres som en overskridelse av budsjettet på 100.000,- 

NOK til Min Katt, og bli absorbert inn i det allerede godkjente budsjettet for hele NRR.  

Når vi ser på Min Katt regnestykket så langt og samtidig vet at totalbudsjettet lyder på 150.000,- NOK i 

underskudd, så mener NRRs styre at ytterligere 25.000,- NOK i utgifter på Min Katt burde unngås, og 

valgte derfor å be klubbene om hjelp denne gangen. 

 

NRRs GF i 2018 godkjente et budsjett på 100 000,- NOK for Min katt. Dette budsjettet inkluderte ikke 

GDPR- oppdateringen, som er en lovpålagt implementering. 

 

Oversikt, utgifter til Min Katt 2018 påløpte og forventede ut året: 

 

Dato Tekst Konto Debet 

31.01.2018 EUR 1680 Romertall 6916 16 209,52 

31.03.2018 EUR 3554  Utenlandsmodul 6916 34 208,02 

30.04.2018 

EUR 1474  Hosting + endringer (kull, påmlddato 

mm) 6916 14 137,90 

31.05.2018 EUR 494  Hosting + endringer (åpen del mm) 6916 4 777,21 

10.06.2018 

Min Katt-møte i Finland (pålagt i hht kontrakten) 

fly+park+hotell+middag+tax 6916 8 039,00 

25.06.2018 Utlegg blekk Min katt 6916 339,00 

29.06.2018 Hosting 6916 2 629,38 

31.07.2018 EUR 2874  Hosting +GDPR 6916 27 999,97 
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Betalt, ikke bokført 

Hosting august 2690 

Hosting september + rest GDPR: 7750 

 

Estimert ut året:  

Hosting ca 8070 

PRA - obligatorisk DNA-test orientalske raser, vedtatt på FIFes GA: Kostand ikke avklart, finnene tar tak 

i dette etter WW. 

Deling av veteranklasse: ca 20 000 

 

Påløpte, allerede betalte utgifter utgjør til sammen: 118780,- 

Forventede utgifter fra dd til 31.12.2018: 28070,- + PRA  

 

I tillegg kan det påløpe utgifter i forbindelse med uttesting av betalingsløsning, dette er det dialog med 

finnene om, ingen konkret oversikt på kostnad pr nå. 

 

Dette utgjør til sammen NOK 146 850,- + kostnad for PRA 

 

Avsatt på budsjett 100 000,- 

 

NRRs styre ønsker å takke klubbene for deres positive holdning til å bidra i dette engangstilfellet.  
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