NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Referat fra styremøte 17.06.2014
Sted: Gardermoen
Tilstede:
Gøran Vinje (GV) – President
Maria Myrland (MM) – Visepresident
Åge Pedersen (ÅP) – Styremedlem
Lena Marthinsen (LM) – Styremedlem
Trond Bertelsen (TB) - Styremedlem
Jon Arne Didriksen (JD)– Styremedlem
Kristine Finckelsen (KF) – Varamedlem (ikke innkalt)
Anne Gro Bergersen (AB) – Varamedlem (ikke innkalt)
Hanne M Lund (HL) – Forbundssekretær/sponsorkoordinator
Ikke innkalt:
Ferie:
Lena Ahlros (LA) – Stambokfører
Meldt forfall:
Saks nr

3-13

Tekst
Nytt utstillingssystem
Evaluering av NORAKs utstilling
Ved gjennomføringen av NORAKs utstilling, så oppsto enkelte problemer. Noe
skyldes at de som benyttet det ikke kunne det godt nok, andre ting oppsto som en
følge av programmeringsendringer som ikke har blitt tilstrekkelig testet ut. Alt
blir nå gjennomgått, og det som må korrigeres blir korrigert.
NRR vil sende to personer til Danmark å være med på å gjennomføre en utstilling
med dette systemet. Dette for å observere hvordan JYRAK håndterer systemet
under en utstilling. Anne Gro og Maria er utpekt til å reise.
Hvis ikke noe uforutsett skulle dukke opp, mener vi at systemet bør være ferdig
oppdatert og endringene testet og kan åpnes for utstillinger i første halvdel av
august.
Vi har mottatt en del søknader om å få teste systemet, men vi vil foreløpig si nei
til slike søknader, da vi ikke ser det formålstjenlig å utføre tester så lenge ikke
alle endringene er implementert.
Det danske IT firmaet holder på å ferdigstille de endringene vi har bestilt.
Diplomene inneholder flere feil. Vi vil korrigere dem før vi bestiller nye. Det vi
vil endre på er fonter, linjer og logoer etc.
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Klubber: Godkjenner, alle utenlandske klubbsekretærer får kun nivået
godkjenner, som innebærer at de kun kan godkjenne egne klubbmedlemmer som
har meldt på en norsk utstilling De må ha brukernavn og passord for å kunne
utføre rollen som godkjenner, de vil selvfølgelig ha rollen som utstiller i tillegg.
Norske sekretærer har klubbadmin-tilgang og godkjenner egne medlemmer.
Det er ønske om å endre betalingsløsningen i programmet. Da klubbene har svært
ulik praksis, så jobber vi for å finne en løsning som kan fungere best mulig for
alle.
Utregning av Avl og oppdrett, vi får ikke testet dette før systemet er koblet opp
mot stamboken.
Det er oppstått en liten forsinkelse med de siste oppdateringene, men det vil være
på plass innen kort tid.
1-14

Hanne og Kristine er økonomiansvarlige for SWS, og de har nå trukket seg som
økonomiansvarlige for banketten på grunn av manglende informasjon om alt det
økonomiske vedrørende banketten. Det gjorde det helt umulig for dem å sitte
med økonomiansvaret. Styret har nå klart å få innsyn i det økonomiske rundt
banketten, og det viser seg at blir mye dyrere enn det vi er opplyst om. Det er
mange kostnader som ikke er tatt med i den totalkostnaden vi tidligere har blitt
informert om.
Styret vil derfor fortløpende vurdere om bankett i form av båttur må avlyses og
en alternativ bankett på land vil i så fall bli vurdert. Styret vil se hvor mange
påmeldte som er kommet til banketten 15. juli og vil da ta en endelig avgjørelse
på hva vi gjør.
I etterkant av styremøtet valgte Marit I. Fracci å trekke seg som utstillingsleder
for arrangementet av personlige årssaker. Kristine Finckelsen overtar hennes
jobb som utstillingsleder. Ansvarlig for banketten har nå også valgt å trekke seg,
og SWS-gruppen vil være i løpende dialog med NRRs styre om avviklingen av
den.
For selve SWS er alt nå godt i rute. Det er åpnet for påmeldinger, og alt er under
kontroll.

05-14

Diplomeringen, status
42 påmeldte, 40 innleverte.

20-14

Oppsummering fra FIFe’s GF:
Her kommer det et fyldig referat i Aristokatt som nå er sendt ut.
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21-14

SWS 2016
Etter GF-vedtak på FIFes GF i år er Finnland med å arrangere SWS. Finland er
blitt forespurt om å avholde SWS 2016.
Vi har også forespurt SVERAK og SRK om å legge SWS fast til siste helgen i
april.

DK 6-13 Klage over behandlingstid
Det kom inn en klage til styret over behandlingstid på en DK-sak. Innklager
ønsker behandlingstiden trukket fra i sanksjonstiden som ble ilagt som reaksjon.
Klagen avvises.
17-14

Klage på klubb
I forbindelse med en utstilling fikk en uregistrert katt adgang. Klubben har gitt
NRR tilsvar på styrets henvendelse om samme sak. Klubben beklager dette på det
sterkeste, men ser ingen grunn til å iverksette tiltak for å unngå lignende
episoder. Styret gir arrangørklubb en advarsel og vil bemerke at ved gjentagende
forhold vil dette virke i skjerpende retning.

Økonomi
NRR har for tiden god likviditet.
Likevel har styret fokus på å holde kostnadene så lave som mulig, slik at vi får
opparbeidet oss reserver og kan møte eventuelle uforutsette utgifter som måtte
dukke opp.

Rapporter fra komiteer
AR

Rapport mottatt.
4 saker behandlet, en søknad om avlsgodkjenning rett før en katt fyller 10
måneder er innvilget av avlsrådet. To søknader om lån av hannkatt utenfor FIFe
er behandlet, en ble innvilget og en avslått grunnet ulovlige katter (Scottish Fold)
i stamtavlen til den aktuelle hannkatten.
Det er også innvilget søknad om planlagt parring på midlertidig godkjent rase.

UK

Rapport mottatt.
UK er sterkt involvert i arbeidet med SWS.

HU

Rapport mottatt i form av referat fra møtet.
HU har tre pågående prosjekter, kattehelse, PRA og FLUTD. I tillegg arbeider
helseutvalget med seminar for oppdrettere.

LK

Løpende kontakt
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DK

Rapport mottatt. DK har totalt hatt 7 saker til behandling hittil i år hvorav to er
ferdigbehandlet og en sak ble trukket. De har fire saker under behandling i dag.
De har også fulgt opp sanksjoner ilagt på en tidligere sak.
DK ser at de kan ha noe lang saksbehandlingstid i enkelte saker, og de vil varsle
eventuelle berørte om det skulle bli forlenget saksbehandlingstid i juli måned
grunnet sommerferie.

Terminliste for styremøter høsten/vinteren 2014:
10-12/8 - 23/9 - 21/10 - 2/12
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President

Maria Myrland
Visepresident

Åge Pedersen
Styremedlem
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Styremedlem
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Styremedlem
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Styremedlem

Kristine Finckelsen
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