
      

 

 

 

 

MØTEREFERAT STYREMØTE 
 

Til:   Susanne, Jannikke, Øyvind, Ingunn, Norma, Leon, Tove, Heidi, Nina 
Dato:   08. april 
Kl.:      19:15 
Sted:   Inndalsveien, hos Ingunn 
Fremmøtte:  Jannikke (skype), Øyvind, Norma, Ingunn og Tove 
Ikke møtt:   Susanne, Leon, Heidi og Nina 

 

 

AGENDA 

Gjennomgang av utestående saker ifht skrivet fra Jannikke, samt utstillingsplanlegging juni 2013. 

Fra møte 29.11.12 

Sak nr. Tekst Ansvarlig Frist 

4. 

Lovverket vårt 
Arbeidet med oppdatering av Hansakattens 
lovverk er godt i gang. De tre som jobber 
med dette er godt i gang med å samle data. 
Regner med at dette skal være klart i god 
tid før fristen i juni til evaluering. Veldig godt 
samarbeid i gruppen. 

Anne F. 

Jorunn Y. 

Jannikke M. 

Juni 2013 

6. 

Busstur til WW 2013 Ålborg 
Denne saken utgår i sin helhet pga at tiden 
nå har gått og folk flest har ordnet seg med 
transport dit og en del punkter var 
problematiske å få på plass. 

Leon Utgår 

  



      

 

8. 

Tema på medlemsmøtene: 
Lage et innlegg på Hansakattens 
medlemsside på fb og foreslå at dersom 
noen har lyst på en tur til byn, snakke katt, 
ta en kaffe eller et glass vin, så kan man 
legge inn her og invitere andre hansakatter 
til å delta. Gjerne velge fast møtested, så 
må man huske å legge inn dato og 
klokkeslett. Dette for at medlemmene skal 
lettere kunne ha det kjekt sammen også 
utenom utstillinger og møter. Men i 
medlemmenes egen regi. 

Jannikke 

 

Alle medlemmer 

30.04.13 

 

kontinuerlig 

 

9. 

Festkomite ifbm Årsfesten 
Festkomiteen ifbm årsfesten besto av noen  
ifra styret. Bjarte Birkeland sørget for 
maten.  

Susanne Utført 

Fra møte 10.01.13 

Sak nr. Tekst Ansvarlig Frist 

5. 

Alle innkjøpene vi ble enige om: Skriver til 
utst.sekretær, PC til kasserer, lerret og 
projector er innkjøpt og fungerer fint. Det er 
også kjøpt inn nytt Hansakatt banner og T-
shirt´s som ble tatt I bruk på kattevisningen 
hos Buddy på Sartor.  

Norma og resten av 
styret 

Utført 

7. 
Lærling til utstillings sekretær 
Ingen har søkt eller vist interesse for denne 
jobben.  

Ingunn 
Avventer inntil 
videre. 

  



      

 

8. 

Befaring I hallen. 
Etter befaring i hallen, ble det konkludert 
med at den er alt for liten. Dermed har vi 
byttet til Framo hallen for juni utstillingen. 
Her er det også foretatt befaring og den ser 
veldig romslig og stor ut og kan gi oss 
mange muligheter om vi står på. Prisen for 
denne er vesentlig dyrere, så det kreves en 
del innsats fra klubben for å gå med 
overskudd her. 

Her er det fullt mulig å lage til en fotostand 
for de som ønsker å selv ta bilder av 
kattene sine.  

Norma kjøper inn rull med solid papirduk til 
dette formålet, som man kan rive av etter 
hver katt. 

Alle 

 

 

 

Jannikke 

 

Norma 

Utført 

 

 

 

Juni 2013 

 

Juni 2013 

11.  

Årfesten 
Denne er avholdt, et godt arrangement. 
Ingunn har utført alt i god tid som vanlig, 
likedan Jannikke med presentasjonene. Alle 
som hadde anledning av styret stilte opp og 
laget en vellykket fest. Vi manglet 1 bilde av 
SC i presentasjonen, eier ble kontaktet flere 
ganger, men klarte desverre ikke å få tak i 
bildet til oss. 

Alle Utført 

13. 

E-mail-adresser 
Det går tregt med å få tak I e-mail adresser 
til medlemmene, Norma ser på hva hun 
klarer å lete opp. Norma sender ut 
medlemslisten til styret . 

Påmeldingsskjema for utfylling og sending 
på hjemmesiden vår. Vi venter på forslag 
fra Susanne. 

Info-skrivet fra Øyvind til nye medlemmer 
skal oppdateres til 2013 versjon. Blader og 
skriv skal som tidligere avtalt, sendes 
Norma for utsending/levering til nye 
medlemmer enten på møter eller i post.  

Norma 

 

 
Susanne 
 
 

Norma 

Øyvind 

30.04.13 

 
 

30.04.13 
 
 

30.04.13 

30.04.13 

  



      

 

DIVERSE DISKUSJONER RUNDT UTSTILLING ETC. 

1. 

Samarbeid 
Alle saker skal først presenteres for styret 
slik at alle kan komme med innspill, forslag, 
forbedringer etc. selv om sakene er gode 
og vi enes om dem, før de sendes ut. 

Alle 15.04.13 

2. 

Seminar om adferd på katt i mai 
Seminaret foreslås utsatt til høsten pga 
manglende tilgang på lokale og tidsfristen 
blir nå for kort. Det er mange andre 
aktiviteter nå på våren. Opplegget må være 
klart med sted, innhold, dato og pris før det 
presenteres igjen. Ingunn tar kontakt med 
foredragsholder og ser på opplegget på nytt 
med nye dato alternativer som forelegges 
styret før vi bestemmer oss for dato. 
Forslaget er nå 07-08.09 eller 14-15.09.13. 

Ingunn 

Utsettes til 
høsten, 
tilbakemelding 
kommer 

3. 

Dommere til utstillingene våre: 
Ingunn har fått en rekke forslag til 
dommere. Hun undersøker Fife listen og så 
ser hun hvem som er aktuell ifht rotasjon, 
hvor mye de er brukt, tilgjengelighet, 
kompetanse, kostnad etc. Medlemmene 
oppfordres også til å komme med flere 
forslag.  

 

Ingunn 

 

 

 

kontinuerlig 

4. 

Markedsstand på juni utstillingen 
Vi skal markere opp størrelsen på de 
forskjellige standéne som er bestilt slik at 
de holder seg innenfor merket område. 
Disse blir også merket med A-4 ark med 
navn på Stand. Dette lages klart om 
fredagen. Kjøpe inn blå markeringstape. 

 

Ingunn/utst.komite 

 

Norma 

 

Juni 2013 

 

Juni 2013 

5. 
Stand for Kattens vern på utstillingen 
Vi kommer til å tilby Kattens vern stand for 
½ pris dvs. 400 kr for 3 x 3 m. 

Ingunn April 2013 

  



      

 

6. 

Tilbud om stand til Buddy 
Norma tar kontakt med Solfrid- Buddy 
Sartor ang. stand på utstillingen, hun er vårt 
medlem. Om de ikke har anledning, så kan 
vi invitere Vestkanten Buddy. 

Norma April 2013 

6. 

Flygeblad ang. marked&utstilling 
Jannikke lager flygeblad som vi prøver å 
distribuere i forkant fremover mot 
utstillingen på andre marked et. for å få tak i 
flere stand. De som har anledning 
distribuerer disse. 

Jannikke 

 

Alle som har anledning 

April 2013 

 

7.Juni 2013 

7. 

Rubrikkannonse om marked og 
invitasjon til å ha stand hos oss 
Tove lager klar en rubrikkannonse som kan 
settes inn i en rekke lokalaviser for å trekke 
til oss stand. Vestnytt, Sydvesten etc. 
Norma har et godt forslag til hvordan dette 
kan distribueres. Info mottatt av Tove. 

Tove April 2013 

8. 

Annonse om marked og stand rett før 
utstillingen 
Vi må ha en annonse i BT og BA rett før 
utstillingen, fredag 14.06.13 og 
markedsføre at vi har marked og utstilling. I 
tillegg må dette distribueres denne uken 
gjennom forslaget til Norma i lokalavisene. 

Tove/Norma Juni 2013 

9. 

Sponsorer 
Jannikke lager et skriv om tilbud til 
sponsorer og hva de får igjen hos oss mot 
at vi blir sponset med f.eks. annonser eller 
gaver etc. 
Alle rapporterer tilbake til Ingunn slik at 
dette kommer med i utstillingskatalog etc. 

Jannikke 

 

Ingunn/Alle 

April 2013 

 

Juni 2013 

10. 
Utstillingskomite 
Består foreløpig av Ingunn, Susanne, 
Øyvind og Linda Borge 

Ingunn Juni 2013 

  



      

 

11. 

Befaring i Framohallen 
Blir på tirsdag 09.04.13, Norma tar bilder. 
Huske å spørre om grilling v/parkeringen, 
og vifteanlegget og hvordan dette kan 
reguleres mhp trekk etc. Spørre Bjarte om 
han blir med og om han vil være kafe 
ansvarlig. 

Ingunn 

 

Norma 

April 2013 

 

April 2013 

12. 

Avis dekning på utstillingen 
Ta kontakt med aviser i mai ang. om de kan 
komme og skrive og ta bilder  på 
markedet/utstillingen, forslag om BT og BA, 
etc. 

Styret Mai 2013 

13 

Sløyfer 
Jannikke tar en opptelling og så må Ingunn 
telle i boden. Vi må bestille resterende som 
vi trenger.  

Jannikke/Ingunn April 2013 

14. 

Dommergaver 
Forslag fra Norma om å bruke håndmalte 
porselenskrus med søte kattemotiv fra 
“porselensmannen” ca. kr. 100 pr. stk. Vi 
trenger da til 6 dommere og 2 elever. Gi 
tilbakemelding til Ingunn. 

Norma April 2013 

15. 

Burplan 
Vi må ha klart en plan for hvordan burene 
skal settes opp samt dommerbord og 
panelet til riggelaget, Samme gjelder for 
standene og hvordan dette skal organiseres 
på plassen. 

Ingunn Juni 2013. 

16. 

Dommer middag 
Vi finner en egnet plass og bestiller til ca. 
25 personer: Da blir det ledig ca. 14 plasser 
som blir tildelt ifht “først til møllen” 
prinsippet. Da har vi trekt fra de som skal 
være med fra styret, vert/vertinne, 
utst.sekretær, leder, dommere og elever. 
NB! Det blir kun dekket utg. til middag til 
dommere, elever, vert/vertinne, 
utst.sekretær og leder. Andre må selv 
betale. Norma må være med for å signere. 

Ingunn/Norma Juni 2013 



      

 

17. 
Økonomi 
Norma sender en mail om status pr. 
utgangen av April. 

Norma April 2013 

18. 
Info fra NRR 
Ingen ting nytt 

Øyvind Utført 

 

 

Et meget effektivt og driftig styremøte. Takk alle sammen. 


