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
Hedvig Hasund (HH) - Styremedlem
Evy O Hoel (EH) - Varamedlem
Marianne Rapp Hauge – Stambokfører
Hanne M Lund (HML) - Forbundssekretær/
sponsorkoordinator

Saksnr.

Utstedt:
24.05.2019
Gardermoen B&B
09.05.2019

Meldt forfall:

Ikke innkalt:
Evy Hoel –vara
Eva Dahl Eide - vara

Tekst
Møtet åpnet kl. 16:00.

01-18

Min Katt
Gjennomgang av status og fremdrift.
Betalingsmodul – Denne er bestilt, og det jobbes med de siste avklaringer og justeringer
før å få dette på plass.
Helsedel - Det jobbes også med omstrukturering av helsedelen, og denne forventes å være
i funksjon før sommeren.
Statistikk kan nå tas ut.
NRR skal være vertskap og avholde et møte med det finske forbundet i 2019 om videre
utvikling av programmet og status. Møtet vil finne sted på NRRs kontor, det jobbes i
samarbeid med finnene om å finne en passende dato og agenda.

03-18

Oppdretterdiplomering
Det kom inn en del påmeldinger også til denne runden og prøver vil sendes ut snarest til
alle deltakere.

Pancoveien 22a – 1624 Gressvik
 (+47) 69 61 27 54
kontoret@nrr.no - www.nrr.no

Vår hovedsponsor:
Side 1 av 3

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

10-18

Strategigruppe for NRR
Det har vært avholdt Skype-møte og nye spørsmål til klubbene vil bli sendt ut før sommeren.

15-18

Mjøskatten
Vi har nå tilgang til klubbens bankkonti og prøver å få oversikt slik at klubbens medlemmer
kan ta en avgjørelse på om de ønsker en ny ekstraordinær GF eller ikke.
Viser gjennomgang av klubbens bankkonti et underslag eller ikke redegjort bruk av
klubbens midler, vil dette bli anmeldt.

03-19

«Dyr for alle» Det er mange eiere som har meldt sin interesse her til NRRs kontor direkte spesielt, men
også noen via klubben sin. Vi har nå mellom 50 og 70 katter pr dag, fordelt på mer enn 15
raser, noe som virkelig vil vise mangfoldet vi har. Vi har laget utkast til hallplan for vårt
område, som vi har utvidet noe igjen, så nå har vi 228 m2 og er dermed den største standen
på messa. PowerPoint med raseinfo samt trykte og digitale medier er under utvikling til info
om NRR og rasene våre. Vi har forespurt foredragsholdere til tre foredrag pr dag og
begynner å få dette på plass også.
Det skal være befaring på Varemessen i juni i forbindelse med møtet hvor de siste detaljene
vil komme på plass for hele messen. Det vil bli sendt ut mer detaljert info etter dette møtet.

04-19

FIFes GA – Forslagene ble gjennomgått. Det har kommet en del innspill på enkelte av
forslagene. Spesielt forslagene rundt standard på Ragdoll har skapt mye engasjement. På
bakgrunn av at de aller fleste innspillene her var negative vil NRR stemme imot disse
forslagene.
Utover dette er det kommet innspill fra flere klubber med kommentarer til flere av GF
forslagene. Flott at klubbstyrene engasjerer seg og klubbens medlemmer her.

DK Saker: Klage på vedtak i sak 05-18.
Vedtak:
Vedtaket opprettholdes da det ikke er kommet ny relevant informasjon i saken.

Eventuelt: HU er nå fulltallig – Utpekte medlemmer for denne perioden er Solveig Damsgård og Burcu
Navruz. Veterinærene er de samme som tidligere.
Det er kommet brev fra LK med innspill i forhold til endring vedtatt på GF.
Det er kommet innspill fra Smaalenene katteklubb vedrørende GF-hotell og statistikk som
nå er tilgjengelig i Min Katt.
Et medlem har sendt inn søknad om sletting evt endring av landskode på eget stamnavn.
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Søknaden er avslått.
NRRs styre hadde dugnad 10.05. hvor burene ble gjennomgått, stripset korrekt og rettet opp
feil. Dette var en meget stor jobb og ble derfor ikke helt ferdig. NRRs styre ønsker å få gått
gjennom resterende bur i september. Alle nye bur og ben ble igjen samlet i nye kassetter.
Det vil bli sendt ut nytt oppdatert skjema fra kontoret til arrangørklubber i forkant av deres
utstillinger med ny og mer detaljert rapportering til NRRs kontor om hvilke kassetter og bur
som er benyttet på utstillingen.
Økonomi: Som forventet på denne tiden av året.

Rapporter fra komiteer
AR
Mottatt
UK
Mottatt
HU
Ikke mottatt
LK
Løpende kontakt
DK
Mottatt
Fremtidige møtedatoer:
20. juni,
5.september

Gøran Vinje
President

Tor Arild Jacobsen
Visepresident

Terje Krogh
Styremedlem

Maria Myrland
Styremedlem
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