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03-13

MyCats – Min Katt
Stamboksystem.
Programoppdatering er ferdig. Siste bruksanvisning er klar til utsendelse.
Min Katt skal brukes for alle ny kullregistrering etter 01.11.17
Utstillingssystem.
Programoppdateringen er nesten ferdig.
Østfoldkatten skal teste ut Min Katt på utstillingen 14/15.10.17. Påmeldinger gjøres som
normalt i det nåværende utstillingssystemet, og overføres til Min Katt av arbeidsgruppen.
Selve utstillingen med forarbeid gjøres i Min Katt av Østfoldkatten. Arbeidsgruppen bistår
klubben etter behov.
Alle NRR utstillinger skal kjøres i Min Katt fra 01.01.18
Det skal åpnes for påmelding til bl.a. Adelkatten, BERAK, Mjøskatten i Min Katt 01.11.17.
Det jobbes fortsatt med å legge inn resultater av alle avholdte utstillinger i NRR i år i
programmet. Utregning av årets katt, avl og oppdrett vil gjøres i Min Katt for 2017.
Årets nordnorske katt må regnes ut manuelt.
NRR har kontrakt på det danske utstillingssystemet inntil 30.06.18. Systemet beholdes som
reserveløsning fram til denne datoen.
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29-16

Sponsorer 2017.
Alle utstående fordringer til NRRs sponsorer sendes snarest til disse.

34-16

Oslo Pet Show 2018
NRR blir ikke med som deltager i 2018, da styret vurderer det dithen at arrangementet vil bli
en meget tidkrevende prosess for å ivareta NRRs interesser. NRR vil være i dialog med
arrangørene for å finne ut om dette vil være aktuelt å delta på i 2019.

13-17

Henvendelse fra Østfoldkatten vedrørende tiltak i tidligere disiplinærsak.
Saken er sendt til APU for vurdering. APU er i direkte kontakt med Østfoldkatten.

14-17

Henvendelse fra UK vedrørende Mjøskatten 2018 og SWS2019
Saken vedørende Mjøskatten ble avklart i mellom styremøter og dermed oppført på
innkallingen for referatføring.
Etter henvendelse fra NRRs styre har NORAK aksepterte Mjøskattens utstillingsdatoer i 2018.
Mjøskatten er informerte og utstilling kan føres inn på FIFe-listen.
SWS-2019 er ført inn i FIFe-listen over utstillinger på en dato som det allerede er tildelt
utstillinger i Norge og Sverige. Jfr. siste FIFe GF er det ikke tillatt å avholde utstillinger i
SWS-land på samme dato som SWS avholdes. Denne regelen har allikevel ikke
tilbakevirkende kraft.

15-17

Burpool materiell
Det forventes at klubbene tar større ansvar rundt renhold av burpoolen. Informasjon om at
støvsuger står tilgjengelig på burbilen, vil bli fjernet, da det ikke vil bli kjøpt inn ny støvsuger.
Dette er på grunn av at støvsugerne så langt ikke blir tatt vare på, og kontinuerlig ødelagt. Det
ble diskutert på et generelt grunnlag om renhold og ivaretakelse av burpoolen, og klubbenes
rolle og ansvar rundt dette. Hvis NRR skal utføre flere desinfiseringer/vedlikehold og
reparasjoner av burene vil dette medføre en ekstra kostnad, da må styret diskutere en
delingsmodell med klubbene.

16-17

Klage fra klubb på sponsor
NRRs kontor har mottatt klage fra en klubb på en av NRRs sponsorrepresentant etter en
utstilling, som går på uenighet rundt plassering/størrelse av stand i hallen. Klagen oversendes
representanten for uttalelse.

17-17

Salg fra bur på utstilling
Det har kommet flere klager fra sponsorer/betalende stands til kontoret på salg av produkter
fra burene på utstillinger. Dette er noe som ikke er ønskelig da sponsorene betaler for å ha sine
stander på utstillinger, og opplever dette som en omgåelse av eksisterende avtaler med NRR.
Dette kan få følger for sponsorers avtaler framover for NRR. Det er viktig at klubbene påser at
dette ikke forekommer både i hall og i utstillingsområdet. Det vil bli laget et eget skriv
angående dette, som sendes til klubbene.
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DK Saker
DK-02 diskutert og svar sendes til DK
DK-03 diskutert og svar sendes til DK
Saker innkommet etter utsendelse av innkalling
Henvendelse fra SRK angående datoer for SWS2025. Videresendt til UK og svar er sendt til
SRK
Henvendelse fra en NRR klubb. Denne søker økonomiske støtte etter interne problemer i
klubben. Lån innvilges under betingelsen at klubben «rydder opp» i deres egne vedtekter for å
forhindre at dette problemet oppstår i fremtiden
Økonomi Økonomirapport for 01.01.17 – 31.08.17 mottatt fra regnskapsfirmaet. Ingen store avvik fra
budsjettet

Rapporter fra komiteer
AR
Ikke mottatt
UK
Mottatt og gjennomgått.
HU
Ikke mottatt
LK
Løpende kontakt – Brev mottatt angående lovendringer i forbindelse med sanksjonssaker. Svar
sendes LK.
DK
Mottatt – se under DK saker
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