
      

 

 

MØTEREFERAT MEDLEMSMØTE 
 

Tilstede: 8  deltagere + lille cookie 
Dato:  08.01.2013  
Kl.:   19:30-22:30 
Sted:  Nye klubblokalet på Nordås 
Referent: Tove Mordal 
 

ÅRETS FØRSTE MEDLEMSMØTE 2013 
 
I dag samlet vi oss i det koselige nye klubblokalet på Nordås v/Kilden Senter. Her var det rikelig med 
parkeringsplasser og godt med plass. Lokalet var både varmt og innbydende og vi savnet ikke noe. 
Norma smurte rundstykker og hadde med muffins til alle, kaffe, te og brus ble også servert. 
 
Desverre så herjer influensasesongen vilt og vi sliter også med mange utbrudd av lungebetennelse, så 
med det i tankene så er vi fornøyde med at vi var 8 stykker på møtet + en herlig liten ragdoll baby fra 
Susanne som heter Cookie. Her er det ikke ulovlig med dyr heller. 
 
Susanne skulle ha innlegg om utstilling for nybegynnere, men i og med at de tre ferskeste deltagerne 
hadde  2 stk. SW vinnere I år (Bent & Gro, og Leon, vi er ikke misunnelige i det hele tatt ;-) , så var 
behovet for infomasjon fra scratch unødvendig. Så vi diskuterte og stilte spørsmål og besvarte så godt vi 
kunne.  
 
Et tema var hvordan vi skal skrive titler etc. i riktig rekkefølge til en utstilling. Her måtte vi faktisk søke litt i 
en utstillingskatalog, da ingen av oss hadde med oss lovverket til NRR. Det burde vi egentlig. Men i 
felleskap kom vi frem til følgende mal.   
 
 
Tittel          SW eller WW         landkode, om det er         kattens fulle navn      JW/DSM/DVM etc 
 
 
Ellers så er det viktig og påpeke at om man skal til Sverige, så for all del husk egenerklæringen for 
behandling av revens dvergbendleorm før returen, ikke glem og gi tabletten også.  
 
Vi hadde et trivelig møte og koste oss sammen, praten og latteren satt løst og diskusjonene ble varierte 
og interessante. Mange raser var faktisk representert på oss som var der. 
 
Så vel møtt igjen neste gang. Et trivelig sted og være. Vi tok også bilder fra møtet om dere har lyst og ta 
en kikk. 
 
 
Velmøtt alle sammen i det nye året, neste møtet blir da 12. februar 2013 
 


