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Møtereferat
Styremøte
Ledet av:
SLJ
Referent:
HML

Tilstede
Steven Jones (SLJ) – President
Tor Arild Jacobsen (TAJ) - Visepresident
Terje Krogh (TK) – Styremedlem
Svein Grøtness (SG) – Styremedlem
Åge Pedersen (ÅP)- Styremedlem
Monica Alnes (MA) – Varamedlem
Christine Skjæran (CS) - Varamedlem
Hanne M Lund (HML)Forbundssekretær/sponsorkoordinator

Ref.:

Utstedt:
04.04.2017
Gardermoen B&B
21.03.2017

Sted:
Dato:

Meldt forfall
Maria Myrland (MM) – Stambokfører
Hilde Bjørkmann (HB) – Styremedlem

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

MyCats – Min Katt
Det blir jobbet med klargjøringer og oversettelser i programmet. Åge Pedersen fikk mandat
fra styret til å lede arbeidet, og å sette sammen en ekspertgruppe. Gruppen består av Åge
Pedersen, Anne Gro Bergersen, Kristine Finckelsen, Maria Myrland og Hanne M Lund.
Gruppen er i full gang med jobbingen opp mot klargjøring og release. Medlemsansvarlige i
hver klubb vil få tilgang i disse dager. Første punkt for å klargjøre programmet for alle vil
være at hver klubb retter opp i medlemslisten sin.
Den åpne delen av programmet er nå tilgjengelig for alle. (tilsvarende SVERAKs FindUs)
Adresse: https://katt.nrr.no/Katter
Merk at det fortsatt jobbes også i denne delen av programmet, både med oversettelser samt at
fanene «Utstillinger», «Årets katt» og «Min katt» ikke er i bruk ennå. Under «Katter» ligger
den åpne delen av stamboken. Det vil i løpet av første halvdel av 2017 bli sendt ut flere
høringer og midlertidige lovendringer som følge av tilpasninger til systemet. Systemet skal
testes på en utstilling, og foreløpig mål er å få testet dette på SØRAKs utstilling.

04-16

Oppdretterdiplomering
Lovkomiteen jobber med ferdigstillelse av spørsmålsdatabasen, der også de seneste
lovendringer og presiseringer er tatt med. Intensjonen er at det vil bli gjennomført
oppdretterdiplomering høsten 2017.

29-16

Sponsorer 2017.
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Styret ble orientert fra sponsorkoordinator om status på avtaler. Avtaler er stort sett forhandlet
ferdig, og prosessen er i sluttfasen. NRR har inngått avtale med sponsor av «kattesand». Dette
er en ny type produkt på markedet som forhåpentligvis være med i burbilen i løpet av kort tid.
Omprofilering av materiell er i gang.

30-16

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

34-16

Oslo Pet Show
Arrangementet for 2017 er avlyst, og det jobbes med å sette dato for 2018. Foreløpige
tidspunkter vil være første halvdel av september. NRR har vært i møte med arrangør, og har
intensjon om å delta på OPS i 2018.

06– 17

Innsetting av nytt styre
Alle taushetserklæringer er signert.
Styret vil kontinuerlig fokusere på at lovgitte retningslinjer i forhold til arbeidsgiverforholdet
blir fulgt.
Videre oppfølging av instrukser og rutiner, fortsetter på neste styremøte, også opp mot
styrets arbeidsmetoder.

07-17

08-17

09-17
10-17

Etterarbeid NRRs GF
Revisjon av regnskapet er under behandling. Styret vil gjennomgå lovverk i forhold til
tidligere innspill fra Lovkomiteen. Klubber med delegater som ikke møtte opp på GF, uten at
avbud ble meldt innen fredag 24. februar vil bli fakturert en «no show» avgift fra NRR. Dette
skyldes at NRR får regningen på de som ikke møter opp.
Alternative lokaler vil bli vurdert for GF i 2018, nærmere Gardermoen.
Gjennomgang av saker til FIFes GA
Frist for innsendelse til FIFes GA var 24. mars. Begge NRRs forslag samt påmelding til selve
GA ble sendt inn innen fristen. Roald Westre oversatte NRRs forslag til tysk og frank. Styret
ønsker å rette en takk til Roald for denne jobben.
Utbrudd av smittsom sykdom
Se eget skriv vedlagt.
Søknad om gjenopptakning av Mjøskatten i NRR
Det har kommet inn søknad om å gjenoppta medlemsskapet for Mjøskatten.
Klubben har vært inaktiv siden 2015.
Vi viser til NRR GL § 9 om medlemskap.
Styret har vedtatt at Mjøskatten kan gjenoppta sitt medlemsskap og svar er sendt søkerne.
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Eventuelt
Økonomi – som forutsatt og forventet på denne tiden av året.

Rapporter fra komiteer
AR
Ikke mottatt
UK
Mottatt
HU
Ikke mottatt
LK
Løpende kontakt
DK
Ikke mottatt
Møtet avsluttet 20.15
Fremtidige møtedatoer:
20. april, 18. mai, 22. juni, 22. august, 28. september, 02. november, 15. desember, 25. januar.
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