NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Møtereferat
Styremøte
Ledet av: GV
Referent: EH

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 - vara
Evy O Hoel (EH) - Varamedlem
Hanne M Lund (HML) - Forbundssekretær/
sponsorkoordinator

Saksnr.

Ref.:
Sted:
Dato:

Utstedt:
04.07.2019
Gardermoen B&B
20.06.2019

Meldt forfall:
Hedvig Hasund (HH) - Styremedlem
Marianne Rapp Hauge – Stambokfører

Ikke innkalt:
Evy Hoel –vara

Tekst
Møtet åpnet kl. 16:00.

01-18

Min Katt - Gjennomgang av status og fremdrift.
Betalingsmodul – Noen detaljer gjenstår før den er klar. Det jobbes med de siste
justeringer for å få dette på plass.
Helsedel - Det jobbes fortsatt med omstrukturering av helsedelen, og første utkast for
testing og oversettelser er mottatt.
Møte med Suomen Kissaliitto:
NRR og Suomen Kissaliitto avholdt et møte i Oslo og gjennomgikk utfordringer og
videreutvikling av Min Katt:
Ny helseinformasjon
Vi ble orientert om utviklingen av helt ny helsedel som forventes implementert i løpet av
året. Da vil også eier kunne legge inn ikke verifiserte tester, og også gentest av farge og
annet. Dette kommer vi tilbake til når implementering nærmer seg. Det er en veldig stor
endring, og dette må testes grundig før det implementeres i programmet.
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Problemer/mangler ved brukertilganger
Vi diskuterte problemer med tilgang for klubber, NRR mener klubbene har for liten tilgang
til egen utstilling blant annet, det er krevende for klubber å etteranmelde katter, samt å
bytte katter for eiere. Dette skal rettes opp!
World Winner Show
Vi diskuterte også hvordan det var å arrangere WW i Min Katt, og det var utfordrende da
det ble for mange katter. De løste dette ved å dele opp i flere utstillinger. Vi vil gå i dialog
med dataselskapet om denne problemstillingen frem mot 2024.
SK brukte også egenproduserte tilleggsprogrammer, apper, for å vise katter som skal opp
til bedømmelse, samt nominerte katter og stemming i BIS-panelet, dette er ikke en del av
Min Katt.
Backup ved nedetid
Tiina Rasanen har personlig laget en offlineløsning for å kjøre utstilling. Alt som kreves er
en spesiell liste (som vi mangler pr. i dag) som lastes ned før utstillingen, der all info finnes
om alle kattene. Da kan resultat registreres, diplomer skrives ut og nomineringslister lages.
Og så kan alt lastes inn i Min Katt når utstillingen er over, eller tilgangen er tilbake. Det er
ønskelig at også NRR har denne muligheten, noe vi vil sørge for så raskt som mulig.
Andre temaer
Felles utfordringer for stambokfører ved registreringer ble også gjennomgått. Det kommer
antakelig til å bli mulig å eierskifte også til kjøpere som ikke er NRR-medlemmer for
oppdrettere direkte, SK jobber med saken!
Vi lærte også noen nye ting som er mulig å gjøre i programmet.
Slike årlige møter er svært nyttige, og neste år vil møtet være i Finland.
03-18

Oppdretterdiplomering - Prøvene er sendt ut til påmeldte deltakere. Svarfrist er satt til
19. august.

10-18

Strategigruppe for NRR - Det har oppstått noen forsinkelser ved utsendelse av nye
spørsmål til klubbene. Det jobbes med saken og vil bli sendt ut så snart det er praktisk
mulig.
Mjøskatten
Det kommer fortsatt inn nye inkassosaker fra leverandører som ikke har fått betalt for sine
leveranser. NRRs kontor har nå fått tilgang til klubbens FB-gruppe. Det er ryddet opp i
klubbens medlemsliste. Foreløpig er det ikke full oversikt over regnskapet helt enda, men
det jobbes med dette.

15-18

03-19

«Dyr for alle» - Det arbeides videre med logistikk og innhold til messen. Brosjyrer, PP,
rollups og pressevegg er klare. Burplan og hallplan er laget, det jobbes videre med innhold
og det vil bli sendt ut nærmere informasjon til alle som skal delta. Gratisbilletter er mottatt,
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og det vil bli arrangert katterelaterte fotokonkurranser på NRRs FB-side gjennom sommeren
der det vil bli delt ut billetter som premier. Vinnerbildene vil også presenteres i Aristokatt.
NRRs kontor har i samarbeid med foredragsholderne våre sendt inn en kort presentasjon av
tema som vil bli tatt opp til Dyr for Alle som en «teaser» som skal publiseres nå snart. –
04-19

FIFes GA – De viktigste endringene
Krav til HD-status på MCO til avl fra og med 01.01.2020
Forslaget som er vedtatt krever kun status, og er derfor enn så lenge mangelfullt. FIFe
Health and Welfare Commission er gitt mandat til å utarbeide rutiner. Alle som avler med
MCO bør allerede nå være klar over at dette kommer, og hvilke verdier katten må ha for å
kunne avles med vil komme fra FIFes HWC. Vi håper det blir en overgangsperiode først, og
det er mottatt forslag til en spørreundersøkelse fra FIFes Breed Counsil for MCO og fra den
norske MCO-ringen Norway et forslag til løsning for en overgangsperiode. Begge forslag er
oversendt Helseutvalget for en uttalelse før det oversendes FIFe.
Alle vinnertitler (SW, NSW, BW, AW, MW) skal nå ha med årstall.
Dette er en gjeninnføring av tidligere praksis. Dette gjelder dog ikke National Winner titler.
Dommere skal ha betalt i EUR,
med mindre annet er avtalt på forhånd. Dette blir klubbenes ansvar å avklare med den
enkelte dommer.
Det er flere endringer, og det henvises til FIFes side hvor referatet over vedtatte
lovendringer legges ut. Det står også mer utfyllende referat i Aristokatt.

05-19

Henvendelse fra klubb – Henvendelsen gjelder premiering av senior/veteran. Kontoret har
vært i kontakt med NRRs sponsorer i 2018, under forhandlingene av nye avtaler og etter at
det ble vedtatt å splitte opp i to grupper igjen, men ingen har vært villige til å sponse
seniorklassen. Dette vil bli tatt opp igjen ved forhandlinger for neste år, men det er lite NRR
får gjort med dette nå for 2019.

06-19

Status SWS - Anne Gro Bergersen fra Adelkatten møtte opp for orientering av framgang
vedrørende SWS-2020. Det informeres om god framdrift i planleggingen og hvordan SWS
skal utføres. Det siktes på å arrangere en utstilling som tydelig skiller seg ut fra ordinære
utstillinger.
Det er mottatt en henvendelse fra SWS 2021-arrangør som ønsker å annonsere sin SWS for
2021 tidligere på grunn av den skal avholdes i februar, som jo er noe tidligere på året enn
vanlig. Det er ikke ønskelig at de kan annonsere før etter at påmeldingsfristen for 2020 har
gått ut.

07-19

Burpoolen – Mye ble gjort i mai med sortering og reparasjoner av burpoolen. Likevel strakk
ikke tiden til og det gjenstår fortsatt en del arbeid her. Det er satt opp ny dag den
6.september for å gjennomføre det gjenstående arbeidet.
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8-19

World Winner Show - Henvendelse fra FIFe til NRR om det er interesse for å fremskynde
å avholde WWS til 2024, i stedet for 2031 som vi var satt opp på.
Se eget vedlegg for utfyllende informasjon.

Eventuelt: Det er kommet inn forslag angående opprettelse av egen NRR-logo med tekst som
medlemmer kan bruke ved annonsering av kattunger til salgs. Styret er positive til forslaget.
Det er utarbeidet logo som er i samsvar med NRRs logo, og med ønsket tekst. Se vedlegg.

Økonomi: Halvårsrapport fra regnskap vil komme før neste styremøte.
Det er mottatt en henvendelse fra HU med et ønske om å få dekket et fysisk møte. Styret ser
at dette kan være nyttig for å få utvalget godt i gang, og vil se på muligheter for å få dette på
plass.

Rapporter fra komiteer
AR
Mottatt
UK
Mottatt- Hovedtildeling av utstillinger er foretatt, og sendt ut.
HU
Mottatt
LK
Løpende kontakt
DK
Mottatt – 2 nye saker er kommet inn
Fremtidige møtedatoer:
5. september. 10. oktober, 14. november, 16-17. desember, 23.januar 2020

Gøran Vinje
President

Terje Krogh
Styremedlem
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Visepresident
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Styremedlem
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