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01-18

Min Katt
Etter siste oppdatering gjenstår ca. 12 websider med oversettelser og små funksjonsfeil,
fordelt med 2 sider i den åpne delen med link fra NRRs nettside, og resten i den lukkede
delen hvor medlemmene logger seg inn.
Arbeidsgruppa jobber videre med disse sidene, men vil nok sannsynligvis også fremover
finne sider som trenger språkjusteringer etc. Det vil bli innhentet så nøyaktige priser som
mulig på de enderinger vi må gjøre som følge av GF vedtak: deling av veteranklassen til
senior og veteran, samt angivelse for forfallsdato ved påmelding. Modulen for utenlandske
utstillere er bestilt, og vil være på plass så fort datafirmaet har rettet opp i de siste
oppgavene. Det er fortsatt mange som henvender seg til arbeidsgruppa, via support-eposten
og det arbeides med siste finpussen i forbindelse med å oppdatere brukermanualen.
Gruppen arbeider godt og vi ser at arbeidspresset totalt sett avtar noe.

02-18

Sponsorer.
RC/Agria har en toårig avtale, fram til 2019
Kokakatt – er i forhandlinger om ny avtale for 2018
Hills – er med som sponsorer for 2018
PPP (Farmina) – er kommet inn som sponsorer for 2018
Vi jobber fortsatt med å få inn en sponsor på den siste plassen ledig for 2018.
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17-17

Tilhenger burpool
Vi er fortsatt i prosessen med å finne en ny henger til katteburene. Den nåværende
hengeren vil avskiltes 1. mai. Om vi ikke har ny henger på plass innen den tid har vi
uansett tilfredsstillende, midlertidige løsninger på plass for å sikre burtransport fram til ny,
permanent løsningen foreligger.

03-18

Oppdretterdiplomering
Lovkomiteen jobber med oppdateringer av databasen med spørsmål og svar, slik at vi får
med endringer som tredde i kraft 01.01.2018 både fra FIFe og NRR, samt endringer med
øyeblikkelig virkning som trer i kraft når referatet fra vår GF i februar er godkjent.
Styret undersøker muligheten for å få laget et random-program som gjør oppsettingen av
spørsmål og svar til prøver som skal ut til medlemmene mindre tidkrevende.

05-18

Forberedelser FIFes GA
NRRs GF vedtok to forslag (se referat fra NRRs GF vedlagt) som skal videre til FIFes GF i
mai. De er begge nå oversatt til engelsk og vil også bli oversatt til tysk og fransk før de
sendes inn til FIFe. Roald Westre (LK) har påtatt på seg oversettelsesoppdraget. Vi har
frist på dette til 25.mars. Melding om NRRs delegat og bisitter er sendt FIFes
Generalsekretær. Det er også gått beskjed om at NRR fremmer Maria Myrland som
kandidat til Breeding and Registration Commission.

06-18

NRR Facebookside
NRRs styre har et ønske om at vår offisielle Facebook side skal bli en god
informasjonskanal ut til medlemmene. Vi ønsker at det skal innarbeides en god rutine for å
legge ut ting her fra kontoret, styret, Aristokatts redaktør ol. Dokumenter; slik som
innkallinger og referater til NRRs styremøter, vil fortsatt legges på NRRs hjemmeside, og
det vil da kunne legges ut lenke til disse på Facebook siden.
Alle klubber oppfordres til å sende inn utstillingsinvitasjoner i JPG (eller tilsvarende)
format til kontoret og disse kan da også postes ut på Facebooksiden.
Vi ønsker også å få opprettet en arrangementskalender på NRRs facebookside, som kan
inneholde alle norske utstillinger samt større hendelser som NRRs GF, SWS, WWS, FIFes
GF ol. NRR ønsker med dette å skape en aktiv Facebook side som er oppdatert med
nyheter og kommende hendelser.

07-18

NRRs lovverk
Lovkomiteen implementerer nå det som ble vedtatt på NRRs GF å gjelde med øyeblikkelig
virkning inn i 2018 versjonen av NRRs lover. Dette betyr at vi kan legge ut et fullverdig
oppdatert lovverk, 2018 versjon, så snart dette er korrekturlest og referatet fra NRRs GF er
godkjent.

08-18

Komiteer og utvalg.
AR: NRRs styre har utpekt Aksel Ørbakk Knutsen
HU: Arbeidet med å utpeke et fulltallig HU pågår
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09-18

Nye bur
Det er sendt bestilling på 45 nye dobbeltbur. Det er en leveringstid på ca 8 uker.

DK Saker Det nye styret har fått oversendt DK sak 2-17 da den ikke var ferdig behandlet i forrige
styret og dermed ikke sendt ut vedtak på denne enda. Vi har måttet bruke tid på å sette oss
inn i saksdokumenter her og vil beklage at denne saken har tatt så lang tid.
Det er sendt ut forespørsel om tilsvar på DK sak 3 til 6, 2017.
Eventuelt - NRRs styre har mottatt skriv fra et medlem med noen tanker rundt og forslag til endringer i
formen på NRRs GF. Det er sendt svar til innsender og takket for engasjementet.
- Vi oppfordrer klubber til å legge ut utstillingskatalogen i PDF på nettet i forbindelse med
åpning av utstillingen. Da er det enklere for de som sitter hjemme å følge med på utstillingen
og resultater etter hvert som de kommer inn i MinKatt, og å vite hvem som eier kattene.
- Forslagskasse: Det har kommet inn 3 mail med et par forslag. Disse er gjennomgått av
styret og svar er sendt forslagsstillerne. Forslagskassen vil være tilgjengelig fremover også.
- Det er til nå kommet inn kun èn søknad til SWS 2020. Denne er videresendt UK. Fristen
for å søke om dette arrangementet er 25.04.2018; altså 2 år før arrangementet.
- Det er sendt oppsigelse til JYRAK og det danske datafirmaet for Online systemet vi har
benyttet til utstilling. Vi har 3 mnd oppsigelse og har takket for bruk og støtte.
Behandlet mellom styremøtene:
En klubb har ønsket å få burbilen til hallen kl 7.00 fredag morgen før utstilling. Dette har
NRRs styre måttet si nei til.
NRR baserer seg på likhetsprinsippet når det gjelder ankomst av burbilen og dette settes
derfor tidligst til kl.16.00 fredager før utstilling. Dette da det vil påbeløpe store utgifter for
NRR med en ekstra arbeidsdag for burbilsjåfør ved tidligere ankomst til de fleste klubber.
Selv om tidligere ankomst for flere Østlandsklubber ikke ville resultert i noen økte utgifter
så ønsker NRRs styre å holde på likhetsprinsippet her og behandle alle klubber likt.

Økonomi Siste betalingsliste viser god likviditet.
Regnskap for 2017 er ferdig revidert, og ble godkjent på NRRs GF.

Rapporter fra komiteer
AR
UK

Ikke mottatt
Mottatt
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HU
LK
DK

Ikke mottatt
Løpende kontakt
Mottatt
Fremtidige møtedatoer:
26. april, 11. juni og 16 august.
(innkalling til augustmøte vil komme nært opp til møtet pga ferie.)
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