NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Referat fra styremøte 19.08.2013
Sted: Hvaler
Tilstede:
Christer Einvik (CE) - President
Maria Myrland (MM) – Visepresident
Kristine Finckelsen (KF) – Styremedlem
Monica Alnes (MA) – Styremedlem (referent)
Åge Pedersen (ÅP) – Styremedlem
Lena Marthinsen (LM) – Styremedlem

Meldt forfall:
Hanne M Lund (HL) – Forbundssekretær/sponsorkoordinator
Lena Ahlros (LA) – Stambokfører
Steven Jones (SJ) – Varamedlem
Jon Arne Didriksen (JD) – Varamedlem

Saks nr

03-13

Tekst
Utstillingsprogram – Vi har innhentet tilstrekkelig med informasjon
vedrørende det danske og det polske utstillingsprogrammet, og det er på tide å
ta en beslutning vedrørende hvilket system vi skal bruke her i Norge. Vi har i
tillegg vært i kontakt med et firma her i Norge vedrørende en eventuell
egenutvikling av programvare. Dette vil være så arbeidskrevende, tidkrevende
og kostbart at vi ikke anser det som hensiktsmessig. Vi tar også med i
betraktningen at behovet for nytt utstillingsprogram er prekært og at det haster.
NRR har økonomi til å kjøpe inn det polske eller det danske. Utfyllende
informasjon om de to programmene vil bli sendt klubbene i løpet av kort tid,
og vi ønsker da at alle klubber setter seg godt inn i informasjonen, og kommer
med tilbakemelding til NRR, slik at vi kan gjøre en bestilling for å få dette opp
å gå raskest mulig.

Eventuelt
Jubileumsutstilling NRRs 50 års jubileum skal avholdes på VERAKs
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utstilling, 28 september. Det er bla bestilt «give-aways» til utstillere, og det er
planlagt flere konkurranser, blant annet skal jubileumskatten kåres. Vi håper
flest mulig utstillere vil være med å feire NRRs 50 år, og at vi får en fin og
verdig markering.
50 års – jubileum NRRs styre og Aristokatts redaktør ønsket bidrag fra
klubbene til jubileumsnummeret av Aristokatt. Vi har ikke mottatt noen bidrag.

Økonomi
NRR har god likviditet og inntjening. 2013 ser ut til å bli et meget godt år.

Rapporter fra komiteer
AR
UK

Løpende kontakt – rapport mottatt
Løpende kontakt – Styret har sendt brev til UK vedrørende
jubileumsutstillingen, og planleggingen av den.

HU
LK
DK

Løpende kontakt – Styret har mottatt oppdatert lovverk.
Løpende kontakt

Terminliste for framtidige styremøter:
19.september
17.oktober
12.november
Desember – ikke endelig fastsatt.
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