
MØTEREFERAT STYREMØTE/EVALUERINGSMØTE ETTER JUNI-UTSTILLINGEN VÅR - 2013 
  
Til: Susanne, Jannikke, Øyvind, Ingunn, Norma, Leon, Tove, Heidi, Nina 
Dato: 26. Juni 2013 
Kl.: 19:00 
Sted: Inndalsveien, hos Ingunn 
Fremmøtte: Susanne, Øyvind, Ingunn, Norma, Tove 
Ikke møtt: Jannikke, Leon, Heidi og Nina 
  
Vi bestemte oss for å ta et evalueringsmøte så snart som mulig etter utstillingen vår 15. og 
16. juni for å belyse hva vi gjorde bra og hva vi kan gjøre bedre til neste utstilling. Jannikke 
var forhindret i å være tilstede via Skype denne gang, men hadde sendt oss hennes bidrag i 
evalueringen. 
  
Kafeteria: 
Plasseringen var optimal ift inngang og eget publikum, samt inntjening ift folk som var på 
idrettsarrangement på anlegget og turgåere. 
Kari Medaas var ansvarlig for kafeteriaen og fikk kjempegod assistanse av to blide og meget 
arbeidsvillige unge jenter. Vi hadde rikelig med kaker fra mange i klubben (dette vil vi igjen 
takke så mye for) og rikt utvalg av rundstykker etc. Bjarte sin grilling om søndagen var en 
kjempesuksess, nydelig og rikelig mat som nok kunne vært priset litt høyere og vi kunne hatt 
nesten dobbelt så mye. Dette var kjempepopulært. 
  
Vi hadde ett par hull i dugnadslisten, men dette fikset Jannikke så det ble både kaffe og 
rundstykker fra morgenen av. 
  
Billetter/inngang fra publikum: 
Foreløpig så ser det ut som om vi hadde dobbelt så mange publikummere som i november, 
som tradisjonelt sett er en bedre utstilling for oss. Årsaken til dette tror vi har sammenheng 
med den utstrakte annonseringen vi har gjort ift de siste utstillingene. Vi fikk nok også god 
PR fra BA som var oppe om lørdagen og lagde en flott reportasje om oss, denne ble lagt ut i 
nettutgaven om lørdagen, samt papirutgaven om søndagen, og i tillegg la BA inn på: Hva 
som skjer i Bergen på 2. side i papirutgaven. 
  
Generelt om dugnad på utstillingen: 
Dugnadsgjengen som stilte i kafé, sløyfebod, rydding, veterinærinnsjekk etc. som foregikk på 
selve utstillingsdagene fungerte kjempebra. Noe småkrøll med dugnadslistene om hvem som 
skulle være når og hvor, men dette ble ordnet på stedet og folk var smidige og lette å be. 
Supert! 
Men som vanlig var vi færre enn hva vi hadde ønsket på opprigging og nedrigging. Hadde 
det ikke vært for at vi var så heldige at vi hadde en skoleklasse som hjalp oss med riggingen 
hadde det ikke vært gjennomførbart. 
Det er slettes ikke sikkert at vi er så heldige at vi finner noen som kan hjelpe oss med dette 
nesten gang, det er ett reelt behov for at flere medlemmer hjelper til med dette for at vi skal 
kunne fortsette å ha utstillinger. Stor skryt til den lille gjengen som var igjen! 
  
Den nye hallen: 
Stor, lys og luftig hall. Vi fikk til en burplassering som gjorde det lett for utstillere å holde 
oversikt over dommerbordene. Og god plass mellom radene som medførte mindre stress for 
kattene. Vi kan med letthet sette opp mange flere bur og fremdeles ha plass til enda flere 
stands enn hva vi hadde denne gangen uten at det blir trangt om plassen. 
  



Dette var første gang Hansakatten brukte denne hallen, og vi er svært fornøyde til tross for 
vesentlig økte kostnader. For at vi skal kunne fortsette å være der må vi ta vare på stedet.  
Stedet ble holdt rent og pent, og det var mange steder hvor alle typer avfall fra en 
katteutstilling kan kastes. Dette var med unntak av en episode på herretoalettet hvor avfall 
fra en kattedo ikke var tømt på rimelig måte... 
Parkeringen: 
Vi fikk kontramelding fra Bergen Kommune angående leie av grusbanen for parkering rett før 
utstillingen. De skulle da ha 10.000,- av oss for leie av banen, dette så vi oss ikke råd til. Vi 
hadde på ingen måte klart å hente inn igjen de kostnadene. Derfor måtte utstillere og 
publikum benytte den nedre parkeringen og kun funksjonærer hadde tilgang til området 
rundt hallen. Utstillere hadde anledning til å lesse av utenfor hallen før de parkerte. 
Annonsering/sponsing: 
Vi fikk fantastisk drahjelp fra BA og deres helside i avisen om søndagen i tillegg til 
nettutgaven.  Samt at vi annonserte i forkant av utstillingen. Vi hadde en dobling av 
publikumsinntektene, vi gikk for rimelige løsninger i forbindelse med annonsering i forkant. 
  
Vi ble sponset av Norsk Gjenvinning i form av at de leverte containeren til oss. Dette sparte 
oss for en vesentlig kostnad. 
  
Oppslutning fra utstillere: 
To uker før utstillingen hadde vi færre katter påmeldt enn minimumskravet for en 
internasjonal utstilling. Vi får jo håpe at vi får flere utstillere uten den kampen vi hadde 
denne gangen. Vi sto på nippet til å måtte sende inn dispensasjonssøknad til FIFE ang 
minimumsantall for å kunne arrangere internasjonal utstilling, men etter en utrettelig kamp, 
oppfordringer og god assistanse fra en rekke utstillere, samt rabattordninger fra hver 4. 
påmeldte katt, ordnet dette seg i siste sekund. 
Vi vil vurdere å fortsette med slike ordninger for de som kommer med mange katter. Vi vil 
sannsynligvis forsøke å få flyttet utstillingen som fram til nå har vært i juni til ett nytt 
tidspunkt. 
  
Økonomisk resultat: 
Sluttsresultatet var ikke klart i tide til dette møtet. 
 
Generelt: 
Utstillingens bedømmelser var effektive og vi var ferdig med panelet kl. 16:30 om søndagen 
og dette synes vi var kjempeflott.  Vi opplevde noen ekstra utfordringer før, under og etter 
utstillingen. Som resultat av lavt antall påmeldte katter, og at vi var svært få som stilte opp 
for forarbeid og nedrigging.  All ære til de som stilte opp, og hjalp til under utstillingen. 
Det var mye som var positivt! Og det var enkeltpersoner som gjorde det de kunne for å 
hjelpe oss og som gjorde at det som skjedde på dagtid under utstillingen var en suksess! 
Men vi trenger flere til å hjelpe oss med andre oppgaver enn å bemanne poster under selve 
utstillingen. Mye bra, men også rom for vesentlige forbedringer som ville gjort livet til 
utstillingskommiteen som bruker dager, kvelder og netter før utstillingen, vesentlig lettere. 
Så slipper vi å stresse med nødløsninger i siste liten for å få hele kabalen til å gå opp. 
  
Til neste utstilling håper vi at kanskje litt flere melder seg og har tid og anledning til å hjelpe 
:) 
 


