NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Møtereferat
Styremøte
Ledet av
AV
Referent: KLS

Utstedt:
Sted:
Dato:

Til stede
Anne Veland (AV) – President
Åge Pedersen (ÅP) – Visepresident
Pia Egemark (PE) – Styremedlem
Katrine Lie Strandos (KLS) – Styremedlem
Fred Fredriksen (FF) – Styremedlem
Kine Gundersen (KG) – 1. varamedlem
Signe Sirevaag Thorsen (SST) – 2. varamedlem via
Teams
Marianne Rapp Hauge (MRH) – Stambokfører

Saksnr.

Gardermoen Bed & Breakfast
08.06.2022

Meldt forfall:
Hanne M. Lund (HML) – Forbundssekretær
Maria Myrland (MM) – Fungerende for NRRs
kontor

Tekst
Møtet åpnet kl. 16:00.

07-22

Konstituering av styret
Styret konstitueres og går gjennom fordeling av arbeidsoppgaver internt i styret.

06-22*

Dyr for Alle – 18.-20. november
Det settes ned egen prosjektgruppe med PE og KLS som koordinatorer som skal jobbe frem
mot Dyr for Alle. Det blir sendt ut forespørsel til alle klubbene og raseringene i Norge om
deltakelse med katter på årets arrangement.

08-22

GF-sak 1-22 Fjerning av fotnoter
Styret og LK vil ta en felles gjennomgang av fotnoter som fjernes

09-22

GF-sak 36-22 Prosjektgruppe ved opplæringsbehov for medlemmer
Styret vil koordinere arbeidet med å samle sammen medlemmer til prosjektgruppen og starte
den opp.

10-22

Prosedyrer, stillingsbeskrivelser ved kontoret
Det legges ut stillingsutlysning for stambokfører.
AV stilte spørsmål om stambokfører må sitte i Fredrikstad, eller om dette arbeidet kan
utføres på samme måte fra Bodø eller Sandnes. Her var flere motargument, med hovedvekt
på arbeid og trivsel for kontormedarbeidere. Arbeidsmiljølovens bestemmelser for ansattes

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)

medvirkning i slike prosesser ble også trukket frem. AV mente at forbundet burde være
fleksible nok til at det kunne være en mulighet at stambokfører jobbet fra et annet sted og
ønsket derfor at det ble stemt over. Resultatet var 1 for, 1 avholden og 4 mot.
Etterskrift: Stillingsutlysning er nå lagt ut
11-22

Kompetansetilbud til styret fra klubbmedlemmer
Styret har fått 2 innspill fra medlemmer i klubber om bidrag med kompetanse innen
flytskjema, prosedyre og korrekturlesing Styret takker for engasjementet og vil ta dette med
seg i arbeidet fremover.

12-22

Utbedring av burhenger
Det blir sendt forespørsel til transportfirmaet for burhengeren om å lage til lufting av
hengeren. Dette er for å bedre forholdene for burene generelt og å
bli kvitt hvitrust som har dannet seg på burene grunnet feil klima i hengeren.

13-22

Søknad om stamtavler kl. 3
Stamtavle klasse 3 innvilges for hele kullet.

14-22

WWS-2024
Styret vedtok at det blir sendt ut forespørsel til de fire klubbene som har arrangert SW show
om å foreslå en representant hver til arbeidsgruppen til WWS. Det er også ønske om å la
klubbene komme med innspill på dommere til utstillingen.
Domene for arrangementet er på plass.
DK-saker
DK sak 03-22. DK melder seg inhabile og styret behandler saken.
Oppdretter innklaget for uetisk avl. Det kan ikke bevises utover enhver tvil at dette har
skjedd. Saken avvises.

Eventuelt: Assistentkurs
Det skal avholdes assistentkurs for NRR sine medlemmer. UK har dette i sitt mandat og
etterspørs om å planlegge gjennomføringen av dette med en fra styret som koordinator.
NRR sine sosiale medier
Styret ønsker å benytte seg av ressursene som finnes i NRR og det blir sendt ut forespørsel
til klubbene om bistand med NRR sine sosiale medier
Forespørsel fra Grenlandspusen
Forespørselen sendes videre til AR/HU for behandling
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Burene i Nord-Norge
Det er kommet ønske fra en klubb i Nord-Norge å flytte burpoolen til Harstad. Det vil
undersøkes om det er ledige lokaler i Harstad som kan lagre burene. Burene flyttes til
Harstad om det finnes egnet lokale.
Import fra Russland
Styret konkluderer med at det må innhentes mer informasjon i saken før den kan behandles.

Økonomi: Styret ønsker regnskaps tall for siste kvartal til neste møte.
Rapporter fra komiteer
AR/HU Mottatt
UK
Mottatt
LK
Løpende kontakt
DK
Mottatt

Fremtidige styremøter: 29 juni, (Teams) 24. august (Teams), 28. september, 2. november
(Teams), 8. desember

Anne Veland
President

Åge Pedersen
Visepresident

Pia Egemark
Styremedlem

Katrine Lie Strandos
Styremedlem

Fred Fredriksen
Styremedlem

Kine Gundersen
1. varamedlem
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