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Møtereferat Ref.: Utstedt: 

Styremøte  02.12.2019 

Ledet av:  GV Sted: Gardermoen B&B 

Referent: HL Dato: 14.11.2019 

 

 

 

Tilstede 

Gøran Vinje (GV) – President 

Tor Arild Jacobsen (TAJ) – Visepresident 

Maria Myrland (MM) – Styremedlem 

Jan Stalder (JS) – Styremedlem 

Terje Krogh (TK) – Styremedlem 

Hedvig Hasund (HH) – Styremedlem 

Marianne Rapp Hauge – Stambokfører 

Hanne M Lund (HML) - Forbundssekretær/ 

sponsorkoordinator  

 

 

Meldt forfall: 

 

 

Ikke innkalt, men til stede: 

Evy Hoel (EH) –Varamedlem 

Eva Dahl Eide (ED) - Varamedlem 

 

 

 

 

Saksnr. Tekst 

 Møtet åpnet kl. 16:00. 

 

01-18 Min Katt - Gjennomgang av status og fremdrift.   

 

Betalingsmodul – Noen detaljer gjenstår før den er klar. Det jobbes med uttesting og 

elektroniske signeringer. Informasjon vil bli sendt ut.  

 

Helsedel – Ny helsedel ble implementert 22. oktober 2019. Provet-modul er planlagt 

lagt inn i uke 43. Provet – et datasystem for veterinærer som er på vei inn på det norske 

markedet. Med Provet-modulen i Min Katt installert vil veterinærer som bruker systemet 

kunne legge microchipnummer, attester ol direkte inn på katten det gjelder. Provet brukes 

allerede av Evidensia og Veterinærhøgskolens Smådyrpraksis. Disse vil ta i bruk ProVet 

fra 01.01.2020, og NRR vil sende ut info til disse om mulighetene til å legge ting direkte 

inn i Min Katt fra veterinærkontoret.  

 

Andre temaer 

Brukermanualer – for arrangør av utstilling er sendt ut og lagt ut på nrr.no. Det jobbes med 

oppdateringer av den for medlemmer, og for klubbers medlemshåndtering. Det skal være et 

Skypemøte med både det finske forbundet og datafirmaet 9. desember for å diskutere 

videre utvikling. 
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10-18 

 

 

Strategigruppe for NRR – Det er mottatt informasjon fra Strategigruppen om at oppdatert 

strategidokument er fullført om kommer om få dager.  

 

15-18 Mjøskatten   

Medlemmer har fått spørsmål om noen ønsker å stille til valg i et videre styre, om noen 

ønsker dette vil NRR være behjelpelig med å arrangere en ekstraordinær generalforsamling. 

Om ingen ønsker å drifte klubben videre vil klubben tømmes for medlemmer og settes som 

inaktiv. Ved utsendelse av referatet er frist løpt ut, og det er ikke mottatt henvendelser fra 

klubbmedlemmer. Klubben vil være inaktiv fra 10. desember. Klubben kan ikke legges ned 

da den har flere kreditorer. Mjøskattens tidligere leder er anmeldt til politiet av NRR for 

mistanke om underslag av klubbens midler, vedtatt av et enstemmig styre. 

 

09-19 GF 2020 – vil som tidligere opplyst finne sted den 28. februar til 1. mars på Quality Hotel 

Olavsgaard. Styret undersøker mulighetene for å gjøre avstemmingen under personvalgene 

på søndag elektronisk, slik at det kan gjennomføres mer effektivt enn tidligere. Dette etter 

enighet på forrige GF. Invitasjon til GF er sendt ut til alle klubber.   

 

07-19 Burpoolen 

De ca 20+ manglende burbeinene er fortsatt ikke kommet til rette.  NRR ber ALLE klubber 

som har hatt utstilling fra Adelkattens vinterutstilling januar 2019 og fram til Østfoldkattens 

utstilling oktober 2019 om å sjekke med sine haller om noe kan ha blitt stående igjen/satt til 

side. Alle angjeldende klubber må gi en skriftlig tilbakemelding til NRR om at dette er gjort 

innen to uker. Om disse ikke kommer til rette må disse kjøpes inn på nytt, noe som vil være 

en unødvendig kostnad. Vi håper det er mulig å få lokalisert disse beinene igjen.  

 

Klubber det gjelder: BERAK, Trønderkatten, NORAK, VKK, Smaalenene, Agderkatten, 

Vestkystkatten, SØRAK, LIRAK, Sunnmørskatten og RORAK. (de klubbene som allerede 

har gitt sin tilbakemelding behøver ikke gjøre det igjen) 

 

DK 01-19 Vedtak sendt ut i september. Da innklagede etter NRRs vurdering ikke forholder seg til 

vedtaket og viser manglende vilje til å rette seg etter kravene, har styret besluttet å 

ekskludere innklagede med øyeblikkelig virkning. NRR vil også kontakte 

Grenseveterinæren pga manglende grensepasseringspapirer på importer fra 3. land, og 

Finn.no for å få fjernet salgsannonser med lovnad om stamtavler fra NRR.  

 

 

Eventuelt: 

 

- Rettelse fra forrige referat:  

Klubben som fikk advarsel grunnet brudd på UR § 1.15, har klaget på ordlyden i forrige 

referat. NRRs styre velger derfor å sette inn vedtaket ordrett her: 

 

Vedtak:  

NRRs styre finner det bevist at LIRAK har brutt FIFe UR § 1.15b og at det er foretatt en 

grov forskjellsbehandling av utstillere og vil derfor gi LIRAK en streng korreks om at dette 

ikke må forekomme i fremtiden. Skulle derimot dette skje igjen vil det medføre sanksjoner. 
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NRRs styre oppfordrer LIRAK til å sende MF en uforbeholden unnskyldning for det 

inntrufne, og samtidig refundere utstillingsavgiften hennes. Utstillingsresultater fra søndagen 

kan ikke omgjøres i ettertid.  

 

Innklager i saken over har klaget på NRR styrets avgjørelse i saken, og NRRs styre har 

derfor vurdert saken på nytt. Det er ikke kommet inn vesentlig ny informasjon og vedtaket 

blir stående som over. 

 

- Sekretær i klubb har ikke besvart NRRs henvendelser fra mai til november, styret har 

bedt klubben om en innskjerping i rutinene rundt besvarelser av mail både til NRR, men 

ikke minst til medlemmer og potensielt nye medlemmer. Klubben har nå besvart 

henvendelsen, situasjonen er derfor løst.  

 

- Maria Myrland ønsker å være tilgjengelig på epost og telefon for klubber som arrangerer 

utstilling i utstillingshelgen deres. Hun kan kontaktes av arrangørklubb ved spørsmål og 

support på mail: nrr.minkatt@gmail.com  Denne adressen er kun til bruk for 

arrangørklubb. 

 

 

 

Økonomi:   Ingen store endringer fra forrige gang.  

 

 

Rapporter fra komiteer  

AR Mottatt  

UK Mottatt- Årets katt utdeling 2019 er tildelt NORAK 

HU Ikke mottatt 

LK Løpende kontakt  

DK Ikke mottatt  

 

 

 

Fremtidige møtedatoer: 

16-17. desember- julemøte, 23.januar 2020, 28. februar GF. 

 

 

 

 

Gøran Vinje    Tor Arild Jacobsen  Jan Stalder  

President   Visepresident   Styremedlem 

 

     

Terje Krogh                          Maria Myrland  Hedvig L Hasund                

Styremedlem                            Styremedlem   Styremedlem      
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