NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
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Referat fra styremøte 25.08.2015
Sted: Gardermoen B&B. Gardermoen.
Tilstede:
Gøran Vinje (GV) – President
Trond Bertelsen (TB) – Styremedlem
Jon Arne Didriksen (JD)– Styremedlem
Terje Krogh (TK) – Styremedlem
Maria Myrland (MM) – Varamedlem
Hanne M Lund (HL) – Forbundssekretær/sponsorkoordinator
Meldt forfall:
Åge Pedersen (ÅP) – Visepresident
Kristine Finckelsen (KF) – Styremedlem

Saks nr
03-13

Tekst
NRRs utstillingssystem.
NRR har mottatt prisoverslag på den prioriterte bestillingslisten. Prisen for
totalpakken oversteg vesentlig budsjetterte midler satt av til bruk på
utbedringer/endringer av systemet i 2015. Det vil derfor nå kun bli prioritert å legge
en database for katter bak systemet, slik at klubber og enkeltmedlemmer kun
trenger å legge inn hver enkelt katt en gang. I praksis betyr det, at når databasen er
på plass, så trenger man deretter kun å legge inn katten ved første påmelding.
Deretter vil den kunne hentes opp ved senere påmeldinger. Det vil bli adgang for
enkeltmedlemmer å endre klasse og tittel på egne katter, og kun systemadmin kan
endre andre data. Videre tekniske endringer i systemet vil fortsette neste år, etter
budsjett fastsatt på vår GF 2016.

21-15

Ansettelse av ny stambokfører
Søknadsfristen på stillingen gikk ut 31. august. Det har kommet inn 151 søknader.
Prosessen med å gjennomgå disse og å gå videre til intervjurunder vil starte tidlig i
september.

22-15

Hovedtildeling utstillinger 2017
Utgår, under arbeid hos UK.
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23-15

HUs forslag til endringer i Karantenereglementet, ringorm.
HU har over tid arbeidet med en revidering av karantenereglementet i forhold til at
dette fra 1.1.16 er vedtatt å bli et levende dokument. Etter henvendelser og generelt
stort fokus på ringorm den senere tid, har HU bedt om at den delen av
Karantenereglementet som omhandler ringorm allerede nå revideres og legges ut.
Styret velger derfor å gjøre en midlertidig lovendring: Punktene som omhandler
ringorm i karantenereglementet endres med virkning fra dagens dato: 16.9.15
(oppdatert ringormavsnitt ligger vedlagt)

24-14

Oslo Pet Show 2015
Påmeldingen er åpnet, og arbeidet med utstillingen er i full gang. Arrangørgruppen
har vært på befaring på Varemessen på Lillestrøm, og NRR har fått tildelt en stor
og romslig plass. Varemessen kan tilby en større bredde i serveringen, med flere
ulike utsalgssteder, så dette vil være en positiv endring fra i fjor. I tillegg vil det
også arrangeres en julemesse samtidig i en nabohall, så dette vil kunne generere
godt med publikum. Alle klubber vil få anledning til å ha en stand for klubben sin
på NRRs område om de ønsker. Gi beskjed om dette til kontoret innen 1.
november. Klubber som ikke har anledning til å bemanne egen stand, kan sende
brosjyrer med mer til NRR, og dette vil bli lagt tilgjengelig for publikum i
informasjonen på utstillingen.

Behandlet mellom styremøter
25-15

Klage fra LIRAK på fratatt utstillingsdato
LIRAK fikk tildelt en utstillingsdato i 2016, samtidig som NORAKs søknad lå
ubehandlet. Søknaden fra NORAK var sendt til UK på et tidligere tidspunkt.
Da NRR ble kjent med feilen, ble tildelingen omgjort av UK slik at NORAK fikk
tildelt datoen. LIRAK anket denne avgjørelsen og anken ble behandlet på dette
styremøtet. Styret konkluderer likt med UK. NORAKs utstilling er 1 uke etter
LIRAK, hvilket medfører at LIRAK ikke kan avholde utstillingen som planlagt.
LIRAK har klaget på dette. Det er kort tid igjen før utstillingen, og vi forstår at
dette er problematisk for LIRAK. På grunn av problemer med tilgjengeligheten av
hall er det veldig vanskelig for noen av klubbene å bytte helg, og NRR har full
forståelse for det, men likevel foreslått alternative helger.
Ingen av klubbene har anledning til å bytte helg, og vi har derfor foreslått for
klubbene at de arrangerer utstillingene med en ukes mellomrom, og at vi forsøker å
komme til en løsning som forhindrer at en eller begge klubbene blir vesentlig
skadelidende av dette. Vi har full forståelse for at det er problematisk. LIRAK
svarte at de kunne akseptere dette alternativet dersom det var helt umulig for
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NORAK å bytte helg. NORAK ikke kan akseptere at det avholdes en utstilling en
uke før dem.
Søknader skal behandles fortløpende under to år før utstillingsdato. Dette ble ikke
gjort opprinnelig i denne saken, og feilen har nå blitt korrigert i henhold til NRRs
UR. NRR beklager feilen og alle praktiske ulemper det måtte medføre, og vil jobbe
videre for å komme frem til en løsning som begge klubbene kan akseptere.

Økonomi
Status som tidligere i år: Man må fortsatt være forsiktige, og NRR har nå en
tilfredsstillende likviditet.

Rapporter fra komiteer
AR
Rapport mottatt:
UK

Løpende kontakt.

HU

Rapport mottatt:
Forslag til oppdatert karantenereglement mottatt. (se egen sak.) HU skal ha inn to
nye veterinærer, aktuelle kandidater er kontaktet.
Løpende kontakt.

LK
DK

Rapport mottatt:
Brev vedrørende tilleggsmomenter i tidligere DK-sak mottatt. Dette behandles av
styret, og berørte parter vil bli involvert.

Terminliste for styremøter videre høsten 2015:
OBS; endrede datoer:
29/9, 27/10, 8/12.
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