NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Møtereferat
Styremøte
TK
Ledet av:
HML
Referent:

Tilstede
Mathilde Bettmo (MB)– Styremedlem
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Hanne M Lund (HML)Forbundssekretær/sponsorkoordinator

Ref.:

Utstedt:
20.12.16
Scandic Oslo Airport
08.12.16

Sted:
Dato:

Meldt forfall
Steven Jones (SLJ) – President

Saksnr. Tekst
Møtet åpnet kl. 15:00
03-13

MyCats
Se eget skriv i samme utsendelse.

04-16

Oppdretterdiplomering
Spørsmålsbasen er oversendt LK, som jobber videre med utvikling og forbedring av denne.
LK har hatt noen innspill underveis i prosessen, og dette blir fulgt opp. Spørsmålsdatabasen
vil oppdateres i forhold til alle lovendringer som trer i kraft fra 1.1.2017. Styret og Kontoret
har løpende dialog med LK vedrørende dette.

12-16

Tilbud fra forsikringsselskap
Det jobbes med å innhente endelig tilbud, og det vil komme eget skriv om dette når alt er på
plass.

13-16

Klage fra NORAK vedrørende buravgift ved utstilling i mai 2016.
Klagen baseres på at LIRAK fikk ettergitt buravgift da de måtte flytte sin utstilling etter at det
ble en konflikt rundt utstillingsdatoer som NRR var skyld i. NORAK mener at de også skulle
hatt reduksjon. Forslaget til løsning fra NRR til de to klubbene gikk på at den klubben som
flyttet sin utstilling ville slippe buravgift. LIRAK flyttet sin utstilling, NORAK ønsket ikke å
gjøre det. Styret har behandlet saken på nytt, men kan ikke se at det er nye momenter i saken,
og tidligere vedtak blir derfor stående.

22-16

Ny hjemmeside NRR
NRR har lansert sin nye hjemmeside. Tilbakemeldingene har vært positive, og alle
innspillene som er kommet inn er sjekket ut og nødvendige rettelser er gjort. NRR vil takke
Monica Alnes for jobben hun har gjort med hjemmesiden. Det vil i løpet av neste år bli åpnet
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for at oppdrettere får mulighet til å få link til egen hjemmeside på nrr.no. Nærmere info om
dette vil komme når alt det praktiske er på plass.
26-16

Forslag fra styret til NRRs GF 2017
Styret ser på forslag ifm med igangsetting av MyCats, det vil i stor grad dreie seg om forslag
knyttet til høringene tidligere i høst. I tillegg vil man gjennomgå ulike lovverk for å se om det
er andre behov for oppdateringer. Dette spesielt i forhold til saksgang, og muligheter for å
gjøre mer korrespondanse elektronisk.

29-16

Sponsorer 2017.
Det jobbes aktivt med å få på plass avtaler for 2017. Det har vært samtaler med flere aktuelle
aktører og prosessen går sin gang.

30-16

SWS 2017
Trønderkatten har spurt om NRR skal stille med stand på utstillingen. NRR ønsker å stille
med stand på utstillingen, og jobber videre med bemanning og rekvisita til denne.

31-16

Brev fra klubb vedr Trude Mostues uttalelser på Facebook
Utsatt til neste møte.

37-16a

Brev fra LK vedr assistenter under 15 år
Det er rett som LK hevder, at det er Fife som må gi dispensasjon. Dette er også NRR klar
over, og søknader som kommer til NRR har blitt, og vil også fremover bli videresendt til FIFe.
Skrivet som er gått ut handler om hva klubber må overholde om man ønsker å søke om slik
dispensasjon. Det er ikke snakk om mange søknader som er kommet i årenes løp. NRR tenker
det er viktig å søke å holde interessen for kommende generasjoner. Innvilgelse av slik søknad
vil kun være dersom FIFe innvilger dette.

37-16b

Brev fra LK vedr karantenebestemmelsene (spesielt ringorm)
Styret sier seg enig i innspillene fra LK, og ber HU om å følge opp dette.

34-16

Oslo Pet Show 2017
NRR har sendt over en liste over aktuelle datoer for 2017 til arrangøren.
Saker kommet inn etter utsendelse av innkalling
Henvendelser fra Smaalenene og Østfoldkatten – settes opp på neste innkalling.

Eventuelt
NRR vil minne om at ifg GF-vedtak så må fra 1.1.2017 alle kattunger være ID-chippet innen
registrering i NRR. Det vil si at det sammen med stamtavlerekvisisjon også må foreligge
dokumentasjon på at alle kattunger i kullet er ID-chippet, slik at chipnr blir registrert i NRRs
stambok.
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Økonomi – som forutsatt og forventet i forhold til budsjett

Rapporter fra komiteer
AR
Ikke mottatt
UK
Ikke mottatt
HU
Ikke mottatt
LK
Løpende kontakt
DK
Ikke mottatt
Møtet avsluttet 19:30
Fremtidige møtedatoer:
24. januar og 24. februar (GF).

Mathilde Bettmo
Styremedlem

Anne Gro Bergersen
Styremedlem

Terje Krogh
Styremedlem

Hilde Bjørkmann
Styremedlem
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Informasjon om MyCats
Desember 2016
Nå går det fremover! Vi har tilgang til prøveversjonen med NRRs egne stambokdata fra juni. Det er fortsatt
koblinger som mangler og data som ikke er importert. Men alle klubber, stamnavn, eiere og katter er inne, og det
ser veldig bra ut. Alt er linket på rett måte, katter har eiere og avkom og stamtavlene vises fint på skjermen.
Det mangler fortsatt alle tilleggsopplysninger som helseopplysninger, avlsforbud og annet. Og så er alle stamnavn
foreløpig foran kattenes navn, dette er programmeringsdetaljer som må på plass. Men nå er vi såpass langt at vi
nå ved årsskiftet sender over nye data og får importert endelig SESAM inn i MyCats.
Det neste som skjer nå er at MyCats tas i bruk som stamboksføringsprogram for NRR. Det er planlagt gjort i
januar, men da kun av stambokfører slik at stamtavlerekvisisjoner sendes inn som vanlig frem til release for
medlemmene skjer.
Det er viktig at alle er klar over at først må dataprogrammet på plass og fungere som stambokføringsprogram som
en erstatning for SESAM. Så vil det åpnes for bruk for alle medlemmene for kullregistreringer og annet, og til
slutt, når alt er på plass og i orden, også som utstillingsprogram.
Før MyCats kan åpnes for medlemmene må klubbsekretærene få opplæring i bruken. Dette vil NRR komme
tilbake til når tidspunktene er mer avklart.
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Norges Dyrehelt 2017
"Norges dyrehelt" er en kampanje der Agria Dyreforsikring, i samarbeid med Norske Rasekatters
Riksforbund, hver uke hedrer en dyrehelt som betyr spesielt mye for samfunnet og menneskene rundt seg.
Med kåringen ønsker vi å gi flere dyr og mennesker den oppmerksomheten de fortjener og hjelpen de
trenger. Hver ukesvinner får 5000 kroner fra Agria Dyreforsikring som gis til et veldedig formål.
Er ukesvinneren en katt, gir Agria Dyreforsikring i tillegg kr 5000 til klubben den er medlem i!
Det skal kåres 10 ukesvinnere og en av disse blir kåret til Norges Dyrehelt 2017!
At dyr er viktig er blitt bevist i tidligere kåringer av Norges Dyrehelter. I 2015 vant schäferhunden Lago
for sin innsats som besøkshund (http://www.agria.no/hund/artikkel/konkurranser-og-tilbud/norgesdyrehelter-2015/schaferen-lago-er-karet-til-norges-dyrehelt-2015/ ) Året før var det briarden Aramis som
fikk heder og ære for sin innsats som sporhund etter hunder på rømmen
(http://www.agria.no/pressesenter/pressemeldinger-2014/sporhunden-aramis-er-norges-dyrehelt/). Joppes
innsats som tannlegehund tok den lille phalénen helt til topps i årets kåring. Joppe sørger for at
tannlegebesøket blir så positivt som mulig for pasientene. Han ligger på fanget og trøster under
behandling, og han merker når noen er ekstra nervøse. En ekte dyrehelt!
(http://www.agria.no/artikler/norges-dyrehelter-2016/joppe-er-arets-dyrehelt/)
Vi tar sikte på at det blir en katt i 2017. Til det trenger vi din hjelp.
Her gjelder det at dere som medlemsklubb mobiliserer medlemmene deres, og oppfordrer til at de deler
historiene om de kattene som gjør livet bedre for de rundt seg! Vi vet at det finnes mange ekstraordinære
katter blant våre medlemmer.
Og husk – er vinneren medlem av din klubb så får også klubben kr 5000! *
*Gjelder klubber i NRR.
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