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Referat fra styremøte 14.01.2014 
Sted:  Gardermoen 
 
 
Tilstede: 
Christer Einvik (CE) –President 
Maria Myrland (MM) – Visepresident 
Kristine Finckelsen (KF) – Styremedlem 
Åge Pedersen (ÅP) – Styremedlem 
Hanne M Lund (HL) – Forbundssekretær/sponsorkoordinator 
Lena Ahlros (LA) – Stambokfører 
 
Meldt forfall: 
Monica Alnes (MA) – Styremedlem  
Lena Marthinsen (LM) – Styremedlem 
 
 
Ikke innkalt: 
Steven Jones (SJ) – Varamedlem 
Jon Arne Didriksen (JD) – Varamedlem  
 
 
 
 

Saks nr Tekst 
03-13 Nytt utstillingssystem – Kontraktsforhandlinger er i gang, samt at arbeidet 

med oversetting o.l så vidt er påbegynt. NORAK har blitt forespurt om de vil 
prøve ut systemet, slik at man får vurdert om det er behov for ytterligere 
tilpasninger enn de som tidligere er kartlagt. NORAK har sagt ja, og vi ser 
frem til samarbeidet. 

01-14 SWS 2014 – Vi velger å sammenfatte informasjon om Scandinavian Winner 
Show 2014, Oslo Petshow og om arbeidet som har blitt gjort hittil. Vi er klar 
over at det har vært store diskusjoner på ulike facebooksider, og at det har vært 
klar misnøye som har ført til oppfordringer om boikott av arrangementet o.l. 
NRRs styre har også registrert at det kommer en del påstander som ikke 
stemmer med de faktiske forhold. 
 
I forbindelse med SWS 2014, var det ingen klubber som søkte om 
arrangementet. Samtidig, så var vi på riktig sted til riktig tid, og tilfeldigheter 
førte til at Scandinavian Winnershow 2014 skulle avholdes på samme helg 
som Oslo Petshow. Vi la ned mye arbeid i å komme til enighet med en ekstern 
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messearrangør, Argusgruppen. Dette gjør det mulig for oss å  arrangere noe 
som NRR aldri har vært i nærheten av tidligere. Vi har mulighet til å arrangere 
SWS på Telenor Arena, som koster nærmere en halv million kroner bare i 
hallleie. Argusgruppen er økonomisk ansvarlig for Scandinavian Winnershow, 
samtidig som vi har fått stor handlefrihet i forhold til selve arrangementet. Vi 
har mulighet til å være hovedattraksjonen på en messe, som vil være i stand til 
å dra publikum på en helt annen måte enn en vanlig utstilling, og det er en unik 
mulighet til å profilere katt og kattesak.  Dersom vi lykkes denne gangen, så er 
messearrangøren interessert i et videre samarbeid også. Vi har ingen 
økonomisk risiko ved arrangementet, så hvis ikke det er interesse for å stille på 
denne utstillingen, så vil den eneste konsekvensen være at vi antakeligvis aldri 
får være en del av et lignende arrangement.  

Mens NRRs styre og NRRs kontor arbeidet med å få i havn en avtale, så 
begynte tiden å gå, og det var under et år igjen, og mange brikker skulle falle 
på plass, og mange avklaringer skulle gjøres. Blant annet var det stor 
usikkerhet om hvordan vi skulle gjennomføre det praktisk, altså hvem skulle 
lede utstillingen, og hvordan. Skulle det være en klubb eller skulle NRRs  UK 
gjøre det eller skulle man spørre enkeltpersoner?. Det ble bestemt at NRRs 
styre skulle forespørre egnede personer som i tillegg skulle samarbeide med 
UK. Mens vi arbeidet med å finne de som skulle være sentrale her, så ble det 
bestemt at UK skulle begynne å se på dommerkabalen, men avvente med å 
sende ut invitasjoner til man hadde flere på plass, slik at man fikk en enighet 
om dette. Her oppsto det en kommunikasjonssvikt, som medførte at UK sendte 
ut det som var å betrakte som endelige invitasjoner til 12 dyktige anerkjente 
dommere, som i høyeste grad er velegnede til å dømme på en utstilling som 
Scandinavian Winner Show er.  Alle disse dommerne er fra Scandinavia. Vi 
velger å ikke offentliggjøre navnene, fordi vi ikke kjenner til om dommerne 
ønsker det. Flere av disse dommerne skulle også dømme på WW showet i 
Praha, Tsjekkia en drøy måned senere. Det er naturlig at mange av kattene på 
Scandinavian Winnershow også vil være til stede på WW, derfor mente vi at 
det vil være uheldig og ha en stor andel av de samme dommerne til å dømme 
der. Det var også nødvendig å vurdere kategorifordelingen på nytt. Vi ønsket å 
unngå mer bråk med dette, og vi ba UK sammen med ny utstillingsledelse om 
å vurdere dommerfordelingen ut i fra dette. Det ble samtidig sendt beskjed til 
alle dommerne  som først var invitert med følgende beskjed: 

 
"NRR vil først få takke deg for at du har tid og lyst til å dømme på SWS 14. 
NRR har nokså nylig tatt på seg dette arrangementet noe som førte til at mange 
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beslutninger ble tatt relativt raskt, blant annet hvilke dommere som skulle 
inviteres. NRR ønsker å vurdere dommerlisten en gang til ut fra både 
kategorifordeling og også litt med tanke på hvilke dommere som skal dømme 
på WWS 14. NRR ønsker å forsøke ikke ha for mange av de samme 
dommerne som står på dommerlisten til WWS 14. Derfor ber NRR om at 
invitasjonen dere har fått betraktes som kun en foreløpig henvendelse, og at 
NRR om ca. 2 uker sender ut de endelige invitasjonene.  Vi beklager dette. " 

Enkelte dommere reagerte svært negativt på det, og vi beklager sterkt at 
innbydelsene ble sendt ut i første omgang. Det må derimot kunne være mulig å 
rette opp i feilen, og vi presiserer at alle de inviterte er dyktige og anerkjente 
dommere som vi gjerne ville hatt til å dømme på Scandinavian Winnershow. 
Dog ble kombinasjonen litt uheldig denne gangen.  

Beskjeden ble sendt fra UK. Samtidig tok styret kontakt med både 
utstillingsleder som nå var kommet på plass og UK, og ba om at de vurdere 
dette sammen, og at vi ønsket å beholde flest mulig av de som først hadde 
mottatt invitasjon. UK trodde også at kun scandinaviske dommere kunne 
inviteres. Dette er ikke tilfellet, for SWS oppsto opprinnelige som et alternativ 
for oss i Scandinavia til WW, fordi vi ikke hadde samme mulighet til å delta på 
grunn av rabiesregler. Dette ble oppklart, da vi via korrespondanse med UK 
forsto det som at de oppfattet at det var et krav at de var fra Scandinavia.  

UK og ny utstillingsledelse vurderte det i tråd med hva som var sendt ut, og 
som et resultat av denne vurderingen fikk ca halvparten av de dommerne som 
først hadde blitt invitert følgende skriv:  

«Den 4. desember mottok du en e-post hvor det ble opplyst at NRRs UK og 
SWS utstillingskomité ville lage en endelig liste med dommerønsker for SWS 
2014, med formål om å vektlegge god kategori inndeling og unngå at for 
mange av de samme dommerne dømmer både på SWS og WWS. 
Arbeidet med den endelige listen er nå ferdig og vi vil opplyse deg om at du 
dessverre ikke ble med på den endelige dommerlisten for å dømme på SWS 
2014. 
Vi håper midlertidig at vi kan få anledning til å benytte oss av dine 
dommerferdigheter en annen gang. 
God Jul.» 

Beskjeden var sendt fra UK.  

Verken UK, NRRs styre eller utstillingsledelsen kjenner til at det skal ha gått 
annen korrespondanse, slik ryktene tilsier. 

NRRs styre beklager sterkt at kommunikasjonen har sviktet i første omgang, 
og at dette har skjedd. Vi beklager også igjen og sterkt til de dommerne som 
ikke fikk den endelige invitasjonen. Samtidig, så har det skjedd en feil hos 
oss, og det må være akseptabelt at vi forsøker å rette opp i det. Mang en gang 
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har dommere gjort feil ved f.eks å være dobbeltbooket. Nå har vi gjort feil. Vi 
mener at det er forsøkt løst på best mulige måte. Vi ser ingen grunn til å 
kommentere hvordan kommunikasjonssvikten oppsto i første omgang, da vi 
verken har lyst eller ser det som nødvendig å henge ut enkeltpersoner. Vi 
velger derfor å stå samlet bak det som har skjedd, og vi håper alle kan legge 
dette bak seg. Vi håper at vi ses på Scandinavian Winner Show 2014 og Oslo 
Petshow! 

08-13 Utarbeidelse av gf-forslag – Under arbeid 
Eventuelt 
 Mottatt klager  på dommer – Under utredning.NRR har tidligere sendt klage til 

FIFe på samme dommer for lignende forhold.  
 Sponsorkontrakter – reforhandling er i sluttfasen. Mangler tilbakemelding fra 1 

sponsor som har fått tilbud om fornyelse. 
Økonomi    
 NRRs økonomiske situasjon er god. 

 
Rapporter fra komiteer  
AR Løpende kontakt – rapport mottatt. 
UK Løpende kontakt – rapport mottatt 
HU Løpende kontakt – rapport mottatt 
LK Løpende kontakt   
DK Løpende kontakt – rapport mottatt. DK etterlyser referat fra møtet mellom 

DK/Styret – NRRs styre vil utarbeide referat. 
 
 
 
 
Terminliste for framtidige styremøter: 
Ny terminliste kommer etter generalforsamlingen.  
 
 
 
   
Christer Einvik      
President 
 
     
Maria Myrland    Åge Pedersen     
Styremedlem     Styremedlem 
 
 
Kristine Finckelsen       
Styremedlem                          
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