NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Referat fra styremøte 29.09.2015
Sted: Gardermoen B&B. Gardermoen.
Tilstede:
Gøran Vinje (GV) – President
Åge Pedersen (ÅP) – Visepresident
Jon Arne Didriksen (JD)– Styremedlem
Kristine Finckelsen (KF) – Styremedlem
Terje Krogh (TK) – Styremedlem
Trond Bertelsen (TB) - Styremedlem
Hanne M Lund (HL) – Forbundssekretær/sponsorkoordinator
Ikke innkalt:
Maria Myrland (MM) – Varamedlem

Saks nr
03-13

21-15

24-15

Tekst
NRRs Utstillingssystem. Status.
På bakgrunn av tilbakemeldinger fra onlinegruppa så har styret hatt endringene i
online systemet oppe til ny vurdering. Onlinegruppa var uenige i styrets prioritering
Det har pga seint utkommet referat fra NRRs styremøte i august også kommet
innsigelser i etterkant av september-møtet fra Smaalenene, Østfoldkatten og
RORAK.
Styret fastholder å prioritere en database bak onlinesystemet, men ønsker i tillegg
gjøre noen andre utvalgte endringer i onlinesystemet. Dette vil bety at
budsjettposten til dette vil bli overskredet med ca 15000. Styret vil gjøre en
vurdering ut fra oppgraderingslisten og implementere punktene som vil gi best
resultat både for klubber og utstillere.
Ansettelse av ny stambokfører. Det er foretatt gjennomgang av alle søknader, og
intervjuer vil gjennomføres i løpet av kort tid. Styret har funnet kandidater som vi
ønsker å kalle inn til intervju. Det har kommet inn over 150 søknader på stillingen.
Oslo Pet Show. Arbeidet med utstillingen går sin gang, og påmeldingene
strømmer inn. Vi vil minne om at det også arrangeres en julemesse samtidig i en
nabohall. Vi håper mange klubber vil få anledning til å ha en stand for profilere
klubben sin på NRRs område. 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 NRR-informasjonen på
utstillingen.
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26-15

27-15

8-15

Klage fra klubb på for ung assistent på utstilling. En klubb benyttet en assistent
som var yngre enn det FIFes lovverk tillater. Dette ble oppdaget etter at utstillingen
var avsluttet, via kommentarer på Facebook. Klubben la seg flat og beklaget
hendelsen da de ble gjort oppmerksom på feilen. Klubben har også i tilsvar til NRR
uforbeholdent beklaget hendelsen, og forsikret at de vil påse at dette ikke skjer
igjen. Klubben har fått en advarsel, og NRR vil samtidig benytte anledningen til å
minne alle klubber på å overholde aldersgrensen for assistenter på utstilling.
2 styremedlemmer erklærte seg inhabile.
DK 11-15. En oppdretter er klaget inn for dårlig dyrehold. Både Dyrebeskyttelsen
og Mattilsynet har vært involvert i saken, og det er hevet under enhver tvil at
katteholdet har vært under enhver kritikk. Det er tidligere sendt en henvendelse til
klubben i saken. Klubben har ikke tatt kontakt i sakens anledning. Vedtak om 2 års
suspensjon som er i samsvar med DKs innstilling er sendt ut.

Abonnementspriser for Aristokatt. Det har kommet inn 8 innspill på saken innen
fristens utløp. 7 av innspillene er protester på vedtaket.
NRRs styre har i tråd med regelverket sett på dette igjen, og har vedtatt å
opprettholde vedtaket om å øke abonnementsavgiften med 60,- pr år fra
01.01.2016.
Klubbene må selv ta stilling til om de ønsker å belaste sine medlemmer med hele
eller kun deler av denne økningen.

Eventuelt
UK var invitert til styremøtet, og møtte med to representanter.
UK og NRRs styre diskuterte problemene som har vært i forbindelse med
hovedtildeling. Hovedtildelingen har vært svært vanskelig for UK. Veldig få
klubber har oppgitt alternativer. Det vil bli etterspurt ved neste tildeling, da det er
helt umulig å få kabalen til å gå opp.
Selve søknadsskjemaet for utstillingstildeling er i dag under revidering, og det vil
bli forenklet.
UK og styret var enige om at kommunikasjonen må forbedres.
Saken i forbindelse med LIRAK/NORAK ble gjennomgått.
28-15

DK 14-15
DK-sak oversendt fra DK til styret, da flere DK medlemmer erklærte seg inhabile,
der styret anmodes å fatte vedtak. Styret kan ikke se at dette er brudd på DiR og
saken avvises. 2 styremedlemmer erklærte seg inhabile. Melding om dette vil
sendes innklager.
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Trønderkatten har utstilling samtidig med SWS i 2019. Det har blitt oppdaget at
en Trønderkatten ligger inne med en tildelt utstilling samtidig som SWS skal
avholdes. Klubben har blitt tildelt utstillingen før SWS ble lagt til den aktuelle
helgen. Klubben har blitt anmodet av UK om å finne annen dato, noe klubben har
avvist. Klubben kan inntil videre beholde datoen, men det gis ingen garantier for at
dette ikke protesteres på fra de andre forbundene som samarbeider om SWS, og at
en konsekvens uansett kan bli at flytting av dato blir nødvendig. Vi oppfordrer
Trønderkatten til å være fleksible med dette, fordi det er så langt frem i tid, og alle
er best tjent med at vi verner om SWS og ikke arrangerer konkurrerende utstillinger
samtidig.
Økonomi
Vår regnskapsfører går av med pensjon, og vi har derfor funnet et nytt
regnskapskontor. Det vil da bli lettere å få ut løpende regnskap underveis. I tillegg
vil det bli lagt til rette med en onlineløsning, slik at kontoret kan foreta en større del
av regnskapsføringen. Vi begynner med at regnskapsfører bokfører alt, da vi for
tiden er underbemannet, men planen er at mer og mer skal over til NRRs kontor.
Regnskapskontoret vil hele tiden ha kontroll på regnskapet og påse at regnskapet er
i tråd med God Regnskapsskikk og øvrige lover.
Rapporter fra komiteer
AR
UK

Deltok på møtet, se under eventuelt.

HU

Nye veterinærer er utpekt til HU etter at de to tidligere har trukket seg.
Navn: Martine Lund Ziener og Vigdis Brekke Kaas.

LK

Løpende kontakt.

DK

Rapport mottatt.

Fremtidige møtedatoer:
27.oktober, 8.desember,

Gøran Vinje
President

Åge Pedersen
Visepresident

Trond Bertelsen
Styremedlem

Kristine Finckelsen
Styremedlem
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