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Ref.:
SLJ
HL

Utstedt:
05.07.16
Gardermoen B&B
21.06.16

Sted:
Dato:

Tilstede

Forfall

Steven Jones (SLJ) – President
Hilde Bjørkmann (HB)– 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

Mathilde Bettmo (MB) - Styremedlem

Saksnr.

Tekst
Møtet åpnet kl. 16:00

03-13

MyCats – Alle data fra Sesam er hentet ut og overlevert det finske datafirmaet for
innleggelse i MyCats. Jobben med oversettelse er i gang. Det vil også bli jobbet med
å oversette brukermanual. Kontrakt forhandles videre for å få detaljer på plass.

08-16

DK-konflikt – DK har en intern konflikt, som har gjort at de ikke har konstituert seg
etter NRRs GF. Styret har sendt svar til DK der de bes om å starte arbeidet
umiddelbart. DK har i etterkant av styremøtet varslet at 6 av medlemmene trekker
seg med øyeblikkelig virkning fra 24. juni. NRR står pr nå uten DK, og jobber med å
finne ut av videre prosedyrer.

09-16

Status om avslutning av arbeidsforhold ny stambokfører. NRR har pr nå ingen
ansatt i stillingen som stambokfører. Det er bestemt at Maria Myrland midlertidig fra
1. juli tar på seg oppgaver knyttet til stambokføring, i første omgang fram til
31.12.2016. Dette betyr at hun fra 1. juli går ut av styret og Avlsrådet, og at vara går
inn.

10-16

Diskusjon og tilbakemelding på kommentarer fra klubb rundt NRRs rutiner for
utsendelse av referat/innkalling. Smaalenene Katteklubb har sendt et brev til styret
der de blant annet påpeker at innkallinger og referater fra styret har vært forsinket i
forhold til gjeldene tidsfrister. Styret er klar over dette, og beklager at tidsfrister ikke
har vært overholdt. Styret vil bestrebe seg på å overholde tidsfrister framover.
Svar er sendt til Smaalenene.
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11-16

Behandling av forespørsel fra klubb om felles internettruter. En klubb har sendt
et forslag til styret om at NRR anskaffer en felles internettruter til bruk for klubbene
under utstillinger. Styret ser at tanken bak forslaget er god, men at den praktiske
gjennomføringen av noe slikt vil være vanskelig. I tillegg har de fleste klubber tilgang
til internett på en eller annen måte, enten via utstillingshallen, eller via egen
telefon/mobilt bredbånd. Det kreves ikke stor datakapasitet å kjøre
utstillingssystemet, dette kan i praksis kjøres helt ned på 3G via mobiltelefon.

12-16

Tilbud fra forsikringsselskap vedr kollektiv funksjonærforsikring for
utstillingsarrangører. Gjennom klubb har NRR fått tilbud om kollektiv
funksjonærforsikring for alle som jobber på alle NRRs utstillinger gjennom året. Slik
regelverket er nå plikter hver enkelt klubb å ordne dette på egenhånd. En slik
kollektiv forsikring vil gjøre denne kostnaden mye lavere for hver enkelt klubb. NRR
vil sende en høring ut til klubbene vedørende dette, der kostnader og dekning blir
informert om.

Eventuelt

NORAK søker om ekstra utstillingshelg 2016. Søknad oversendt UK.
Facebook- Styret ønsker å se på mulighetene for å bedre kunne være tilgjengelig med
informasjon fra NRR, samt praktiske oppfølging og gjennomføring.

Økonomi
Uforandret i forhold til foregående møte. 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.

AR – rapport ikke mottatt
UK – rapport ikke mottatt, men orientering pr
SMS under styremøte
HU – rapport ikke mottatt
LK – rapport ikke mottatt
DK – rapport ikke mottatt
Neste styremøte 11. august.
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