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Referat fra styremøte 18.04.2013 

Sted:  Gardermoen 

 

 
Tilstede: 

Christer Einvik (CE) - President 

Maria Myrland (MM) – Visepresident 

Kristine Finckelsen (KF) – Styremedlem 

Åge Pedersen (ÅP) - Styremedlem 

Monica Alnes (MA) – Styremedlem 

Hanne M Lund (HL) – Forbundssekretær/sponsorkoordinator 

Lena Ahlros (LA) - Stambokfører 

Jon Arne Didriksen (JD) – Varamedlem 

 

Ikke innkalt: 

 

Meldt forfall: 

Lena Marthinsen (LM) – Styremedlem 

Steven Jones (SJ) - Varamedlem 

 

 
Saks nr Tekst 

19-11 Diplomering av oppdrettere. Evalueringsskjema er mottatt fra en del 

deltagere. Diplom vil sendes ut til alle med bestått prøve fortløpende. 

Spørsmålene er inne for gjennomgang av sammensetningen og oppsett av 

disse, basert på tilbakemeldingene i evalueringen. En stor andel av kandidatene 

mente at det var for lite spørsmål vedrørende avl/oppdrett. Dette vil bli 

korrigert for i fremtidige prøver. Det var også enkelte temaer som ble vurdert 

som irrelevante av kandidatene. Dette vil også bli vurdert før neste runde 

igangsettes. 

27-12 Jubileum. Det arbeides videre med markeringen av NRRs jubileum. 

01-13 Arvid Engs Minnefond – Styret i Arvid Enghs Minnefond har besluttet å gi 

midler til to prosjekter. De har også tillagt NRR å administrere betalinger osv 

fra fondet. Det vil si at pengene på Arvid Enghs minnefond er overført til egen 

konto i NRR. NRRs kontor vil utbetale penger i tråd med vedtak fra 

minnefondets styre.  Det vil samtidig bli arbeidet med å finne en annen 

driftsform enn det som har vært, og dette vil eventuelt bli fremmet som forslag 

til NRRs neste generalforsamling. Det er ikke hensiktsmessig at det 

administreres som i dag, fordi fondet er en stiftelse etter stiftelsesloven. NRR 

er fondets eneste giver per i dag, og det er derfor mer hensiktsmessig at fondet 

legges under NRRs administrasjon.  

02-13 Rase-BIS – Ved uttagelse av rase-BIS på utstillinger vil følgende gjelde i 
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forhold til Årets katt-utregning: Tilleggspoeng for kategorien vil deles etter 

antallet katter som deltar i rase BIS og ordinær BIS, slik at kattene som deltar i 

ordinær BIS vil få tilleggspoeng for antall katter i kategorien som deltar i 

ordinær BIS. For kattene som deltar i rase-BIS vil tilleggpoengene kun være 

tatt ut fra antallet katter som deltar i rase-BIS. Tilleggspoengene i de nasjonale 

klassene blir ikke berørt av denne utregningen, men utregnes utfra hele 

kategorien. Ved arrangering av rase-BIS må klubbene være obs på at antall 

premier fra sponsorer er basert på en ordinær utstilling, og det er ikke tatt 

høyde for premiering utover dette. Klubbene må selv stå for premiering av 

rase-BIS. Premiene må ikke komme i konflikt med NRRs sponsorer. NRRs 

kontor må kontaktes om rase-BIS skal arrangeres for praktiske løsninger. 

207-11 Utstillingssystem – Østfoldkatten har prøvd ut det polske utstillingssystemet 

og levert en evalueringsrapport. Versjonen Østfoldkatten utprøvde var 

annerledes enn den versjonen RORAK prøvde ut under SWS. Denne var laget 

for en normal 2 certs utstilling. Det må gjøres en del endringer i systemet før 

det kan fungere fullgodt som et utstillingssystem i NRR. Det vil bli vurdert 

hvilke endringer som er nødvendige, samt at det vil bli innhentet totalpris fra 

Polen på dette.  Avhengig av tilbakemeldingen derfra vil det vurderes hva som 

blir neste skritt. Evalueringsrapporten vil bli sendt alle klubber.  

 Mellom styremøter 

Ingen saker. 

DK-sak Sak 19-12 NRR- oppdretter er innklaget for registrering av katter i annet 

forbund, uten at disse har blitt registrert i NRR. Vedtak: Oppdretter får en 

tidsfrist på 4 uker på å omregistrere kattene i NRR. 

   

Eventuelt 
  

Økonomi    
 NRR har for øyeblikket god likviditet. Økonomien ser betraktelig bedre ut nå 

enn på tilsvarende tidspunkter i 2011 og 2012. Den varslede reparasjonen på 

burhengeren gikk på garanti, da hengeren gjennomgikk samme reparasjon på 

EU-kontroll for to mnd siden. 

Rapporter fra komiteer 
AR Løpende kontakt 

UK Løpende kontakt 

HU Løpende kontakt 

LK Løpende kontakt   

DK Løpende kontakt – rapport mottatt 
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Terminliste for framtidige styremøter: 

Tirsdag 14. mai 

Tirsdag 11. juni 

Juli – sommerferie 

August – møtehelg 16-18 august. 

 

   

Christer Einvik    Maria Myrland      

President     Visepresident 

 

     

Kristine Finckelsen    Åge Pedersen     

Styremedlem     Styremedlem 

 

 

Monica Alnes     Jon Arne Didriksen 

Styremedlem            Varamedlem  
 


