NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Referat fra styremøte 19.01.2016
Sted: Gardermoen B og B.
Tilstede:
Gøran Vinje (GV) – President
Åge Pedersen (ÅP) – Visepresident
Jon Arne Didriksen (JD)– Styremedlem
Trond Bertelsen (TB) – Styremedlem
Maria Myrland (MM) – Styremedlem
Terje Krogh (TK) – Styremedlem
Hanne M Lund (HL) – Forbundssekretær/sponsorkoordinator
Forfall:

Saks nr
03-13

Tekst
NRRs Utstillingssystem. Nytt stambokføringssystem
Det har blitt foretatt endringer i utstillingssystemet i forhold til oppdateringer av
kategoriene den enkelte dommer kan dømme. Se også eget skriv vedlagt.
Jobben med å undersøke mulighetene for kjøp av nytt stambokføringssystem
fortsetter. Informasjon og presentasjon, med kostnadsoverslag, vil bli presentert på
GF. Det vil også bli sendt ut informasjon i forkant slik at klubbene har mulighet til
å gjennomgå informasjonen på forhånd, og få mulighet til å forberede spørsmål.
Det vil komme en representant fra det finske forbundet til GF for å presentere og
svare på spørsmål rundt systemet. Styret vil fremme kjøp av nytt system som sak på
GF, som det vil bli foretatt en votering over blant delegatene.

21-15

Ansettelse av ny stambokfører.
NRR har ansatt ny stambokfører, som vil starte i jobben 1. februar. Det vil komme
en nærmere presentasjon.

32-15

Forberedelser til GF 2016.
Styret har gått gjennom egne forslag som ønskes fremmet, øvrige forberedelser
forsetter i henhold til GL. Forslagene vil bli sendt ut til klubbene 3 uker før GF slik
reglene er. Delegatmapper vil kun bli sendt ut elektronisk, i forhold til frist, men vil
også bli delt ut i papirformat på GFn.

34-15

Endringer i lovverket fra januar 2016. Styret henviser til tidligere utsendte skriv
fra FIFe vedrørende aktuelle endringer.
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Eventuelt
35-15
Sponsorer
Arbeidet med sponsorkontrakter for 2016 er i rute. Sponsorer som pr nå er på plass
for 2016 er Eukanuba, Hills, Royal Canin, Agria og Morene (Orijen).
33-15

Det er kommet inn klage på vedtak i DK sak 12-15 og 13-15. Denne ankom
kontoret etter at innkalling til dette møtet ble sendt ut.
.
NRRs styre har besvart henvendelser og spørsmål fra Adelkatten, Østfoldkatten,
Smaalenene og Agderkatten.

Økonomi
Arbeidet med ferdigstillelse av regnskap og resultat for 2015 er i rute.
Rapporter fra komiteer
AR
UK
HU
LK
DK

Rapport mottatt.
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