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Møtereferat
Styremøte
Ledet av
TK
Referent: MRH

Til stede
Terje Krogh – President
Tor A Jacobsen - Visepresident
Maria Myrland – Styremedlem
Hedvig Hasund – Styremedlem
Pia Egemark– Styremedlem
Jan Stalder– Styremedlem
Åge Pedersen - Varamedlem
Evy Hoel – Varamedlem
Marianne Rapp Hauge – Stambokfører

Saksnr.

Utstedt:
Sted:
Dato:

Via Teams
10.06.2021

Meldt forfall:
Hanne M. Lund

Ikke innkalt:

Tekst
Møtet åpnet kl. 16:00.

01-18

Min Katt – Det pågår testing av NETs på stambokdelen av Min Katt. Det planlegges for at
dette kan tas i bruk i løpet av august

04-20

COVID-19 Smittesituasjon – tiltak og konsekvenser
Gledelig ser det ut til at restriksjonene slipper gradvis opp, og det vil forhåpentligvis bli
aktuelt å avholde utstillinger til høsten

09-20

NRRs GF 2021
Vi holder frem planleggingen om fysisk avholdelse av GF helgen 17-19 september.
Det redaksjonelle arbeidet med klubbenes forslag er igangsatt, og kontoret er i jevnlig
kontakt med hotellet.
Basert på mengden innkommende forslag, ser vi at det kan bli tid til litt faglig påfyll. Styret
vil i den forbindelse høre med klubbene om hvilke temaer som kunne vært aktuelle?
Styret har invitert Agria, NRRs hovedsponsor, for å holde et innlegg.
Vi vil gjerne at klubbene skal kunne velge tema/temaer.
Agria har tilbakemeldt en del temaer som kan være aktuelle: Samarbeidsavtalen med NRR,
statistikk/tall, Agria Breeders Club, forsikringer og avlsdekninger? Evt. skader per rase.
Forslag og ønsker sendes til NRRs kontor, så vil styret forslå et program til representanten
fra Agria.
De utrykker at de stiller med åpent sinn og gjerne vil bruke tid på det som vi mener er mest
interessant.
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DK 01-21 Oppdretter har allerede sanksjoner etter tidligere DK saker, og det legges på et år ekstra
DK 02-21 avlsforbud

Eventuelt: Henvendelse fra SØRAK
Henvendelse fra Smaaleene
Ferie ved kontoret:
Kontoret vil være stengt pga. ferieavvikling fredag 25 juni, samt perioden 5-23 juli.
I august vil kontoret være stengt fra torsdag 12 til og med tirsdag den 17
Økonomi: Sammenlignet med 2020, så viser 2021 seg å være stabil økonomisk sett.
Siden coronasituasjonen gjør 2021 ganske usikkert er det vanskelig å forutse den
økonomiske situasjonen, men det er foreløpig ingen grunn til at NRR vil kunne få store
økonomiske utfordringer. Avlen er fortsatt jevn stigene, og viser ingen tegn til å avta med
det første.
Rapporter fra komiteer
AR
Mottatt
UK
Mottatt
LK
Løpende kontakt
DK
Ikke mottatt
NRRs styre minner om at alle komiteer, råd og utvalg skal sende inn rapporter i god tid før de
oppsatte styremøtene.
Fremtidige møtedatoer: 19 august
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