NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Møtereferat
Styremøte
Ledet av: GV
Referent: HML

Ref.:
Sted:
Dato:

Tilstede
Gøran Vinje (GV) – President
Tor Arild Jacobsen (TAJ) - Visepresident
Åge Pedersen (ÅP) – Styremedlem
Terje Krogh (TK) – Styremedlem
Hedvig L Hasund (HH) – Styremedlem
Maria Myrland (MM) - Styremedlem
Marianne Rapp Hauge – Stambokfører
Hanne M Lund (HML)- Forbundssekretær/
sponsorkoordinator

Saksnr.

Utstedt:
31.08.2018
Gardermoen B&B
16.08.18

Meldt forfall

Ikke innkalt
Britt Jarling (BJ) – Varamedlem
Tom Andre Krogdahl

Tekst
Møtet åpnet kl. 16:00

01-18

Min Katt
Gjennomgang av status og fremdrift,
Utenlandsmodulen – Denne er nå i drift, og alle utstillere som er medlemmer i andre FIFe
forbund skal framover melde på utstillinger via denne. Link til utenlandsmodulen ligger på
nrr.no under «Showentry». Mange svensker ligger allerede inne i systemet da de er lagt inn
forløpende om de har deltatt på utstillinger i NRR i 2017 og hittil i 2018. Disse kontakter
oss via showentry@nrr.no for å få brukernavn og passord.
Brukerveiledninger – Nye og oppdaterte brukerveiledninger ble sendt ut, og lagt ut på
nrr.no på forsommeren.
GDPR og Min Katt – det vil bli gjort viktige og nødvendige endringer i programmet som
gjør at vi overholder kravene for GDPR i hele Min Katt. Arbeidet med dette i Min Katt er i
gang, og det forventes at GDPR-pakken vil implementeres i systemet i løpet av kort tid.
Prisanslaget var lavere enn faktiske kostnader, som er kommet på € 1792. Det gjenstår
også betaling for ca 5 timers arbeid med GDPR.
Betalingsmodul – som er kompatibel med norske banker og brukere jobbes det videre
med. Vi har fått tilbud fra Netaxept på to forskjellige løsninger. Det undersøkes videre
hvilken som er best for oss. Vi har betalt for denne implementeringen, så det skal på plass.
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03-18

10-18

Oppdretterdiplomering
Prøvene ble utsendt medio juli, med noe utvidet svarfrist pga sommerferie. Retting og
tilbakemelding til deltakerne vil skje etter svarfrist.
Strategigruppe for NRR
Mandatet for strategigruppen er klart, og gruppen vil i løpet av kort tid knytte til seg
medlemmer for å starte arbeidet. Arbeidet vil leveres styret før GF 2019. Mandatet til
gruppen er
 Hva vil vi?
 Hvor vil vi?
 Hvorfor vil vi det?
 Hvordan skal vi få det til?
Gruppen skal utarbeide et forslag til strategi, både kortsiktig (1-2 år) og litt mer langsiktig
(3-5 år), dette forslaget skal oversendes til styret innen utgangen av 2018, for behandling i
styret i januar og presentasjon på NRRs GF i 2019

12-18

13-18

Styret har utpekt Terje Krogh (Trønderkatten) og Hilde Bjørkmann (VKK) som medlemmer
i gruppen, disse inviterer 3 representanter fra våre katteklubber til å delta i det videre
arbeidet. Det presiseres at gruppens sammensetning skal reflektere den geografiske
spredning våre klubber har.
Spesielt interesserte kan melde seg til Terje Krogh.
GDPR – ny personvernlovgivning
Det jobbes fortsatt med implementering av GDPR i NRR. Styret jobber med å sikre at alle
deler av NRR får gode rutiner for behandling og lagring av personlige opplysninger.
Et skriv med krav klubbene må overholde samt tilhørende taushetserklæring for
medlemsansvarlige i klubber vil bli vedlagt referat fra neste styremøte; 7.september.
Møtehelg for representanter fra alle klubber 8.-9. september 2018 – Min Katt
16 klubber har meldt seg på møtehelgen for Min Katt. Arbeidsgruppen jobber med
ferdigstillelse av agenda og timeplan. Det vil også være en liten bolk med info til klubbene
om hvordan de skal forholde seg til GDPR i klubbsammenheng. Vi ser fram mot en lærerik
og sosial helg på Clarion Gardermoen. Vi ønsker i løpet av helgen å utarbeide en FAQ-del
for Min Katt som skal ligge på NRRs hjemmeside.

DK Saker:
Klage på DK sak 02-17:
Styret har mottatt et spørsmål om lovanvendelse i forbindelse med en eksklusjonssak. Svar er
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sendt innklagedes prosessfullmektig.
DK 03-17:
Anke på vedtak. Anken ble sendt til innklaget for uttalelse. Etter ny vurdering kan ikke
NRRs styre se at det er kommet inn nye momenter i saken som endrer opprinnelig vedtak, så
anken avvises. Det er sendt svar på ankebehandling til innklager sin advokat med
informasjon om evt videre klagebehandling jfr. DiR § 8.
Mellom styremøter:
Anke i DK sak 06-17
Saken er igjen anket, via klubb, og oversendes ihht lovverket til APU for behandling der.

Eventuelt
Det har kommet en henvendelse fra Norges Varemesse om deltakelse på messe for og om
kjæledyr. Messen avholdes 16-18/8-2019. NRR har deltatt i flere innledende møter og
arbeidet med innhold har så smått startet, mer informasjon kommer. Dette vil bli en flott
arena for klubber, raseringer og NRR som forbund å profilere vår hobby. Det jobbes videre
med organiseringen av vår deltakelse på kjæledyrmessen «Dyr for alle».

Økonomi Er som forventet på denne tiden av året.
Rapporter fra komiteer
AR
UK
HU
LK
DK

Ikke mottatt
Ikke mottatt
Ikke mottatt
Løpende kontakt
Ikke mottatt
Fremtidige møtedatoer:
7. september, 11. oktober, 22. november

Gøran Vinje
President

Tor Arild Jacobsen
Visepresident

Terje Krogh
Styremedlem

Maria Myrland
Styremedlem
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