NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Møtereferat
Styremøte
SLJ
Ledet av:
SLJ
Referent:

Tilstede
Steven Jones (SLJ) – President
Jon Arne Didriksen (JD) - Styremedlem
Terje Krogh (TK) – Styremedlem
Anne Gro Bergersen (AGB) - Styremedlem
Maria Myrland (MM) – Stambokfører
Hanne M Lund (HML)Forbundssekretær/sponsorkoordinator

Ref.:

Utstedt:
17.02.2017
Gardermoen B&B
24.01.2017

Sted:
Dato:

Meldt forfall
Mathilde Bettmo (MB)– Styremedlem
Hilde Bjørkmann (HB) – Styremedlem

Saksnr. Tekst
Møtet åpnet kl. 16:30
03-13

MyCats
MyCats er nå tatt i bruk av stambokfører for registrering av eierskifter, titler, m.m. samt
innlegg av informasjon og oppdateringer. Systemet er snart klart for registrering ut utskrift
av stamtavler.
Planlagt opplæring av forbundssekretær og stambokfører av den finske stambokføreren ble
gjennomført i uke 5.
Layout/farge for NRR-stamtavler ble bestemt.
Programmet er nå klart for klubbene til å begynne å jobbe med sin medlemsliste, og alle
klubber vil få tilgang før GF, og da er det klubbsekretærer og medlemsansvarlig som først
får tilgang for å gå igjennom medlemsdatabasen til sin klubb. Opplæring i bruk av MyCats
starter etter avholdt GF, og vi ønsker å ha release av programmets åpne del på
generalforsamlingen, og håper dette går i orden.
Utstillingsdelen av MyCats må testes på en utstilling, tidspunkt som er mest aktuell er
SØRAK eller Vestkystkattens utstilling.

04-16

Oppdretterdiplomering
Ingenting nytt fra UK vedrørende spørsmålsbasen. Kontoret har dialog med LK for utvikling
av basen.

12-16

Tilbud fra forsikringsselskap
Styret vedtok å akseptere tilbudet vi har mottatt på Kollektiv Ulykke Standard fra
If Forsikring, og Kontoret følger opp og iverksetter avtalen.
Pris pr arrangement pr. klubb blir 946,-
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26-16

Forslag fra styret til NRRs GF 2017
Forslag til NRRs GF sendes ut til klubbene i egen forsending fra Kontoret.

29-16

Sponsorer 2017.
Styret ble orientert fra sponsorkoordinator om status på avtaler. Mye tyder på at vi får
ferdigstilt avtaler med hovedsponsor(er) i løpet av kort tid, og dette vil være en prioritering for
forbundet framover. Noen avtaler med del-sponsorer er allerede på plass

30-16

SWS 2017
NRR stiller med stand på SWS for å markedsføre forbund og organisasjonen.
Bemanning er ok. Produkter og materiell jobbes med.

31-16

Brev fra klubb vedr Trude Mostues uttalelser på Facebook
Styret anser at denne saken er en «ferskvare», og at vi som forbund med saksgang, er et dårlig
egnet fora å besvare slike uttalelser i. Vi ser derimot ingen grunn til at ikke enkeltmedlemmer
eller klubber engasjerer seg i slike saker, som berører flere interessegrupper hvor katt er
involvert.

34 – 16

Oslo Pet Show
Arrangør av Oslo Pet Show har annonsert på sine hjemmesider og Facebook-sider en dato for
arrangementet som ikke passer for NRR. Det er samme datoer som SØRAK har sin utstilling.

35 – 16

Henvendelse fra enkeltmedlem – Hvilke preparater regnes som «doping» ?
Styret har ikke mottatt informasjon fra HU før styremøtet. Kontoret purrer på saken.

01 – 17

Henvendelse fra Adelkatten
Adelkatten har sendt inn sak til styremøtet i forhold til gjennomføring av nasjonale klasser
og utregning av senior/veteran samt avl/oppdrett. Svar sendes Adelkatten og resten klubbene
i forhold til praktisk gjennomføring opp mot tilnærming av MyCats.
Svar er gitt til Adelkatten før utstillingen.

02– 17

Brev fra Smaalenene
vedrørende innkallinger og referat som sendes ut fra Kontoret.
Smaalenene ønsker en mer utdypende og informativ tekst på det som sendes ut fra Kontoret,
for lettere å kunne forstå innholdet og saksbehandlingen
Styret anser at spørsmål og innspill klubben har, er besvart ved tidligere henvendelser og har
ingen endring på tidligere gitt orientering.
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03 – 17

Brev fra Østfoldkatten vedrørende bruk av burpoolen i nord til SWS 2017.
Styret har diskutert saken. NRR har én burpool. Denne er tilgjengelig om det skal være behov
for et slikt antall bur ved SWS 2017. Styret finner ingen grunn til å stå til ansvar for et vedtak
gjort i 2010 vedrørende ekstra utgifter for frakt av burpool til Østfoldkattens avholdelse av
sws. Vi er enige i at bakgrunnen for kravet i seg selv kan være forståelig, men vi kan ikke se at
dette er noe vi kan imøtekomme så lenge i ettertid.

24 – 16

DK 06 – 16
Styret opprettholder sitt vedtak i saken.

05 – 17

Henvendelse fra klubb vedrørende medlem som har solgt kattunger uten stamtavle.
Styret har mottatt informasjon om at vedkommende ikke lenger er medlem i aktuell klubb.

Eventuelt
Anne Gro Bergersen leverte orientering til presidenten om at hun trakk seg fra sitt verv.

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. februar (GF).
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