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
Jan Stalder (JS) – Styremedlem
Maria Myrland (MM) – Styremedlem
Terje Krogh (TK) – Styremedlem
Eva Dahl Eide (EE) – Varamedlem
Evy O Hoel (EH) - Varamedlem
Marianne Rapp Hauge – Stambokfører
Hanne M Lund (HML)- Forbundssekretær/
sponsorkoordinator

Saksnr.

Utstedt:
08.04.2019
Gardermoen B&B
21.03.19

Meldt forfall
Hedvig L Hasund (HH) – Styremedlem

Ikke innkalt:
Alle innkalt til konstituerende styremøte etter GF.

Tekst
Møtet åpnet kl. 16:00. Gøran ønsket velkommen til nye medlemmer.

01-18

Min Katt
Gjennomgang av status og fremdrift.
Betalingsmodul – Denne er bestilt, og vi avventer iverksetting og implementering. Det har
blitt sendt ut et skjema til klubbene om informasjon og kontonummer som skal benyttes for
klubben. Dette må på plass før vi kan ta betalingsmodulen i bruk. Pr i dag mangler svar fra
seks klubber.
Bestillinger etter vedtak på GF er bestilt, og det meste er allerede implementert. Utmeldte
medlemmer siste mnd ligger nå på hver klubbs forside. Statistikk ligger inne, men der
jobbes det fortsatt med justeringer.
PRA på de orientalske rasene:
PRA ligger nå inne som obligatorisk test på de orientalske rasene, på alle paringer foretatt
fra og med 1.1.2019.
Helsedelen er også under omstrukturering, som orientert om på GF. Dette forventes å være
i funksjon innen medio 2019.
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03-18

NRR skal være vertskap og avholde et møte med det finske forbundet i juni 2019 om
videre utvikling av programmet og status. Møtet vil finne sted på NRRs kontor.
Oppdretterdiplomering
Oppdatert database for spørsmål og fasit er oversendt kontoret fra Lovkomiteen.
Vi ønsker derfor å sette i gang med ny runde snarest. Se vedlagte oppdaterte info om
prosessen og påmeldingsprosedyre.

10-18

Strategigruppe for NRR
Flere grupper hadde ikke sendt inn sine svar fra gruppearbeidet på GF. Disse er etterspurt.
Alle svar vil bli samlet og bearbeidet for videre prosess.

15-18

Mjøskatten – Klubben står fortsatt under administrasjon av NRR. Det arbeides videre med
banken for å få tilgang til kontoer som ble administrert av klubben. Dette for å få full
oversikt over transaksjonene som er blitt foretatt. Tilgang forventes i løpet av et par uker.
NRR mottar stadig nye inkassovarsler fra Mjøskattens kreditorer.

01-19

GF 2019 – Styret har sendt inn opplysninger til Brønnøysund om ny styresammensetning i
NRR. Det er også sett på lokaler og hotell for neste års GF. Det er innhentet flere tilbud, og
valget har etter besøk på de ulike stedene landet på Quality Hotel Olavsgaard på Skjetten,
rett ved E6 mellom Gardermoen og Oslo for NRRs GF 2020. Det går Flybuss to ganger i
timen fra Gardermoen og kontinuerlig busser fra Oslo. Prisen tilsvarer omtrent det vi har fått
på Vettre. Det er et fint hotell med nyoppussede rom og flotte møtefasiliteter. NRRs styre vil
takke LIRAK, ved Lars Opheim for hjelpen og medvirkning til tilbudet vi har fått her.

03-19

«Dyr for alle» - Styret jobber med arrangementet, og hvordan vi skal legge opp løpet
fremover. Vi har mottatt en del påmeldinger fra raseringer og andre eiere med katter som
ønsker å være med på denne dugnaden for NRR. Det jobbes nå videre med å få oversikt slik
at det blir en mest mulig bred rasepresentasjon alle dager. Det ble bestemt at enkelte i styret,
sammen med kontoret, skal jobbe mer dedikert med arrangementet, og vil holde resterende
styremedlemmer jevnlig oppdatert på framdriften. Disse jobber videre med å finne
representanter for raser som ennå ikke er representert på messen, slik at så stort mangfold av
raser som mulig kan bli vist fram. Dette er også i tråd med ønsket fra Varemessen – vise
mange av rasene vi har i NRR. Det jobbes med markedsføring og produkter til give-aways.

DK Saker: Innstilling fra DK i Sak 05-18 (siste sak fra 2018) kom til kontoret etter at innkallingen til
dette møtet var gått ut til klubbene. Den ble behandlet på møtet og vedtak foreligger:
NRRs styre finner det tilstrekkelig bevist at det foreligger brudd på GL § 3, andre ledd,
samt DiR § 6e.
Vedtak: Innklagede ilegges et utstillingsforbud på 12- tolv måneder fra vedtaksdato.
Innklagede kan heller ikke påta seg verv i NRR eller NRR tilsluttede klubber i 5-fem år fra
og med vedtaksdato.
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Eventuelt: Fredag 10. mai 2019 vil styret ha en total gjennomgang av NRRs burpool. Det er tenkt at
burbilen ankommer på morgenen og tømmes i hallen der NORAK fra kl 16.00 skal rigge
opp til sin utstilling. Styret og kontoret vil da ha gått gjennom alle burene.
OBS: Det vil etter denne totale gjennomgangen av burene bli et nytt system for merking av
bur og burkasetter, der klubbene fra og med denne utstillingen må rapportere til NRR hvilke
burkassetter og hvilke bur som har vært i bruk under deres utstilling. Dette er en konsekvens
av at det gjennom flere år har vært tydelig at det under nedrigging ikke har vært gode rutiner
hos enkelte klubber på verken rengjøring eller utskillelse av ødelagte bur. Ved at hver klubb
heretter må rapportere mer detaljert om hvilke bur og burkasetter som har vært i bruk, håper
vi det kan bidra til en mer bevisst holdning til hvordan man leverer fra seg burpoolen, som
tross alt er klubbenes egen eiendom. Nærmere informasjon om systemet og eget skjema vil
bli sendt ut før ordningen trer i kraft. Rutinen vil bli evaluert før neste års GF.
Nytt oppdatert lovverk for NRR er lagt ut nå på NRRs hjemmeside, ihht endringer vedtatt
med øyeblikkelig virkning på NRRs GF 2019.
NRRs styre har utpekt følgende personer:
AR: Aksel Ø Kuntsen (Østfodlkdatten), Lisbeth Falling (NORAK). Siste medlem kommer.
UK: Signe Sirevaag Thorsen (RORAK)
HU: Burcu Navruz (NORAK) + et medlem til kommer
NRRs styre har sendt sin nominasjon av følgende kandidater på valg til komiteer i FIFe ved
dennes GF i mai til FIFes Generalsekretær:
Steven Jones;
Judges & Standard Commission
Maria Myrland; Breeding & Registration Commission
Gøran Vinje;
Show Commission
Eva Minde ønsker ikke å stå til gjenvalg til Disiplinary Commission så NRRs styre takker
Eva for innsatsen gjennom mange år i denne komiteen.
Økonomi: Som forventet på denne tiden av året.

Rapporter fra komiteer
AR
Ikke mottatt
UK
Mottatt
HU
Ikke mottatt
LK
Løpende kontakt
DK
Ikke mottatt
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Fremtidige møtedatoer:
9.mai (+ gjennomgang av burpool 10. mai ifm NORAKs utstilling),
20. juni,
15.august (+ oppriggingsdag for «Dyr for alle»)

Gøran Vinje
President

Terje Krogh
Styremedlem

Tor Arild Jacobsen
Visepresident

Jan Stalder
Styremedlem

Maria Myrland
Styremedlem
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