NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Møtereferat
Styremøte
Ledet av:
SLJ
Referent:
HML

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

Saksnr.

Ref.:
Sted:
Dato:

Utstedt:
16.01.2018
Scandic Oslo Airport
15.12.2017

Meldt forfall
Sykemeldt
Hilde Bjørkmann (HB) - Styremedlem

Tekst
Møtet åpnet kl. 15:00

03-13

Min Katt
Gruppen arbeider videre med tilpasninger og finner stadig sider som trenger oversettelser
eller språklige korreksjoner.
Faktureringsmodul:
Det arbeides for at det skal foreligge beskrivelse og pris på dette før NRRs GF 2018
Online påmeldingssystem for utenlandske utstillere:
Dette er i produksjon og nesten klart til bruk. Modulen er trespråklig, engelsk, svensk og
finsk. Styret vil ferdigforhandle pris på modulen før NRRs GF 2018.
Endre kategoriene som nå vises med romertall.
Styret har vedtatt å gjennomføre denne endringen sammen med det finske forbundet.
NRR har blitt enige med datafirmaet om at fra 01.01. 2018 går vi over fra utvikling til
driftsfase og siste avdrag på systemet blir betalt.

29-16

Sponsorer.
Hanne informerte om status. Det er en stadig pågående prosess.
Det er ønskelig å få sponsoravtalene raskere avklart for kommende år enn det man har
klart dette året, både når det gjelder kontrakter og faktura.
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13-17

Henvendelse fra Østfoldkatten vedrørende tiltak i tidligere disiplinærsak.
Appellutvalget har kontaktet Østfoldkatten for å se på om det finnes nye opplysninger de
innehar, som gir grunn til å revurdere tidligere vedtak.

16-17

Klage fra klubb på sponsor
Revidert klage sendes til sponsor. Avvent svar

17-17

Tilhenger burpool
Tilhenger skal på EU-kontroll i feb./mars. Det forventes at det vil være mangler, som er av
såpass kostnad at intensjonen er å se etter ny henger.
Transportfirmaet som NRR engasjerer i forbindelse med frakt av henger, har fått forespørsel
om å følge opp dette for å hjelpe oss med aktuelle hengere. Kontoret er i dialog.

18-17

Ansettelse ny stambokfører
NRR fikk over 70 søkere på stillingen, av ulik kompetanse opp mot denne type
arbeidsinstruks. Kontoret har sendt ut en liste bestående av 6 kandidater til styret. Listen ble
gjennomgått og 4 søkere skal kalles inn til intervju så snart som mulig.

DK Saker DK 02-17/03-17 Manglende svar til DK skal sendes.
Eventuelt 2 klager mottatt angående et LK medlem. Klager sendes til LK medlem for kommentar
Oppdretterdiplomering – MA/SLJ til går i gang med forberedelser til en diplomeringsrunde så
snart som mulig.
Økonomi Siste betaling listen viser god likviditet. Det er viktig at alt fra des. sendes til revisjonsfirma
tidlig i jan 2018.
Rapporter fra komiteer
AR
Mottatt
UK
Mottatt
HU
Ikke mottatt
LK
Løpende kontakt
DK
Mottatt
Fremtidige møtedatoer:
25. januar, 23 februar
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