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01-18

Min Katt
Gjennomgang av status og fremdrift.
GDPR og Min Katt – GDPR-pakken forventes implementert 14. september. Kostnaden
for GDPR var ikke med i vedtatt budsjett, da det på det tidspunktet var ukjent at ny
personvernlovgiving ville påvirke programmet. Avhukingsboksen er nå på plass ved
påmelding til utstillingene våre. Her må utstiller selv godkjenne at personlig informasjon
vil kunne offentliggjøres i katalogen. Se også punkt Økonomi under.
Betalingsmodul – Vi har fått et godt tilbud fra Netaxept på betalingsløsning for klubbene i
Min Katt. Vi har kontaktet det finske dataselskapet og hørt at dette er kompatibelt med Min
Katt men hvor krevende og evt ekstra kostnader forbundet med dette undersøkes nå før vi
evt bestiller dette. Mer informasjon og priser på dette kommer i et eget skriv etter vi har
fått mer konkret info fra finnene.
Deling av veteranklassen – Vi har fått oppdatert pris for dette, og kostnaden for deling av
denne klassen til senior og veteran i kategoriene 1- 4 er € 1904.
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Endringen vil tre i kraft 01.01.2019 ihht vedtak på GF 2018.

03-18

Oppdretterdiplomering
Det vil i forbindelse med retting av prøvene også bli foretatt en evaluering av spørsmålene.
Etter evaluering og retting vil det igangsettes en ny runde.

10-18

Strategigruppe for NRR
Strategigruppen er i gang med arbeidet. Medlemmer av gruppen er Terje Krogh, Hilde
Bjørkmann, Svein Grøtness, Eva Dahl Eide og Bjørn-Inge Ingvaldsen.
Gruppen arbeider videre med visjon og strategi, tanker og ideer, hvor hovedmålsettingen er
å forbedre NRR som organisasjon.
Etter hvert ønsker gruppen å nå bredt ut til klubbene, for engasjement og involvering.

12-18

GDPR – ny personvernlovgivning
Vedlagt referatet er det en oversikt over krav og sjekkliste for klubbene slik at de lettere
kan ta tak i dette arbeidet. Det ligger også vedlagt en taushetserklæring for personer i
klubbstyrer og andre som har tilgangen «Klubb-admin» i Min Katt og/eller oppbevarer
papirarkiv med personlige opplysninger fra medlemmer etc.
Denne må leses nøye, signeres og sendes inn til NRRs kontor.

13-18

Møtehelg for representanter fra alle klubber 8.-9. september 2018 – Min Katt
Et lite resyme over helgens program og noen bilder herfra kom med i Aristokatt nr.3. En
FAQ-del for Min Katt vil bli utarbeidet på bakgrunn av arbeidsgruppas erfaringer og
kursdeltagernes tilbakemeldinger med spørsmål og problemer som ser ut til å være
gjengangere.

DK Saker: DK 03-17:
I klagen blir det fremsatt påstander og anklager som ikke er dokumentert. DK har mottatt
tilsvar fra innklaget i saken. Et medlem i DK erklærte seg inhabil.
NRRs styre ser det som vanskelig å ta stilling til klagen, så lenge bevis ikke er til stede og
det her kun blir ord mot ord. DKs innstilling til vedtak:
klagen avvises på bakgrunn av manglende dokumentasjon. NRRs styre støtter DKs
innstilling. Vedtak: Klagen avvises.

Eventuelt NRR ønsker å gjøre bruken av Min Katt lettere tilgjengelig for alle og har begynt arbeidet
med å lage brukervideoer som viser de forskjellige funksjonene i Min Katt. Etter hvert vil
det opprettes en YouTube-kanal der videoene legges, med link på NRRs nettside, så det blir
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enklere for klubbene å veilede medlemmene sine i Min Katt ved å henvise til videoene. For
å gjøre dette arbeidet har NRR kjøpt inn et opptaks- og videoredigeringsprogram. Mer
informasjon vil komme når de første videoene legges ut.
Økonomi GDPR inn i Min Katt.
Utgifter i forbindelse med den lovpålagte implementeringen av GDPR i Min Katt er ikke
medtatt i budsjettet og dette beløper seg til ca 25.000,- NOK.
Styret sender ut en forespørsel til klubbene hvor vi foreslår at de bidrar med et engangsbeløp
tilsvarene den lovpålagte GDPR implementeringen, som vi må gjennomføre straks. Dette vil
tilsvare ca. 1.000,- NOK pr. klubb.
Rapporter fra komiteer
AR
UK
HU
LK
DK

Mottatt
Mottatt
Ikke mottatt
Løpende kontakt
Ikke mottatt
Fremtidige møtedatoer:
11. oktober, 22. november, 24.januar 2019 og 22. februar 2019 (GF)
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