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Tilstede
Steven Jones (SLJ) – President
Hilde Bjørkmann (HB)– Styremedlem
Mathilde Bettmo (MB) – Styremedlem
Maria Myrland (MM) – Styremedlem
Terje Krogh (TK) – Styremedlem
Anne Gro Bergersen (AB) - Styremedlem
Jon Arne Didriksen (JD)- Varamedlem
Hanne M Lund (HL) –
Forbundssekretær/sponsorkoordinator
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Møtet åpnet kl. 16:00
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02-16

05-16

08-16

MyCats – Arbeidet med klargjøring av data fortsetter. Medlemsregisteret vil være
klargjort i løpet av kort tid. Mulighetene for uttak av data fra Sesam er sjekket, og det
er mulig å hente ut dataene i programmet for konvertering til Excel, for overførsel inn i
MyCats. Det jobbes med oversettelse av programmet. Kontrakt forhandles videre for
å få detaljer på plass.
FIFes GA – Alle forslag ble gjennomgått på styremøtet, og alle innkomne innspill ble
diskutert. Hoveddelen av dette styremøtet gikk med til gjennomgang av de innkomne
forslagene.
Det var spesielt stort engasjement fra klubbene rundt forslaget om å gjøre om EMSkoden til NEM til SIB 33. Disse innspillene vil bli lagt til grunn i NRRs stemmegiving til
det aktuelle forslaget.
Argus/Instar og NRR –Jamfør lister fra Brønnøysundregisteret, så er selskapet
konkurs. Vi sender derfor svar til Instar på deres henvendelse oss, der vi opplyser
om dette, og at vi avventer ny tilbakemelding fra dem.
DK-konflikt – DK har en intern konflikt, som har gjort at de ikke har konstituert seg
etter NRRs GF. Partene har henvendt seg til styret, og det jobbes med å finne en
løsning på situasjonen.

Eventuelt

Økonomi
Økonomien er som forutsatt og forventet i forhold til budsjett vedtatt på NRRs GF.
NRR har besluttet å betale MyCats i sin helhet i 2016, og dette vil ha innvirkning på
likviditeten i inneværende år. Det forventes å rette seg igjen i 2017, når klubbene blir
fakturert rate to av MyCats. De fleste klubbene har pr nå betalt inn sin andel av
Mycats for 2016.
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AR – mottatt
UK – rapport ikke mottatt
HU – rapport ikke mottatt
LK – rapport ikke mottatt
DK – rapport ikke mottatt
Neste styremøte 21. juni.
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