
      

 

 

MØTEREFERAT MEDLEMSMØTE 
 

Tilstede: 17  deltagere 
Dato:  05.03.2013  
Kl.:   19:30-22:30- 23:00 
Sted:  Nye klubb lokalet på Nordås 
Referent: Norma Landro 
 

ÅRETS TREDJE MEDLEMSMØTE 2013 
 
I dag igjen samlet vi oss i det koselige nye klubb lokalet på Nordås v/Kilden Senter. Denne kvelden var 
det varmt og godt i lokalet og Norma hadde disket opp med rundstykker, kjeks, kaffe, te og brus. 
 
På dette medlemsmøte tok vi opp litt om hva som skjedde på NRR sin GF, vi gikk igjennom sakene og 
forklarte litt hva det gikk i. Setter opp liste over alle sakene med resultat, hva sakene gjelder kan dere 
finne på hjemmesiden til NRR, og i Aristokatt når det nå kommer ut til påske. 
 
Sak 1 For    Sak 2 For   Sak 3 Mot   Sak 4 For 
Sak 5 For   Sak 6 For (1)   Sak 7 Mot   Sak 8 For (2) For 
Sak 9 For   Sak 10 Mot   Sak 11 For   Sak 12 For 
Sak 13 For   Sak 14 trukket  Sak 15 Trukket  Sak 16 Mot 
Sak 17 Mot   Sak 18 Trukket  Sak 19 For   Sak 20 Trukket  
Sak 21 Mot   Sak 22 Trukket   Sak 23 Trukket 
 
Jeg har gjort en forklaring på tallene i parentes: 
1: Denne saken gikk ikke igjennom selv om det var flest stemmer for, men det var mange på avholdne. 
For 26 Mot: 25 Avhl.10 dermed gikk ikke saken videre. Det er vanskelig å fremme en slik sak, når vi har 
store forskjellige kulturer på ting og økonomien i Europa er så lav.  
 
2: Denne saken ble delt i to, så derfor ble det to stemmer for i den saken. 
 
Men mange av dem som kom på møtet var veldig interessert i hva som ble avgjørende for nye klubber 
som skulle godkjennes, deriblant Vestlandskatten. Det var to klubber som hadde søkt i år. Ingen av 
klubbene ble godkjent, det var regionen som ble mest fellende for begge klubbene, og at det var litt mye 
feil i søknaden til Vestlandskatten. Det ble mye snakk i gangene etterpå og litt på facebook, men dette 
var noe vi som var der nede ikke kommenterte. Ellers var helgen en fin helg med masse kjekke folk og 
god mat og litt drikke   
På banketten om lørdagen var det taler fra flere i NRR og vi fikk høre mange fine historier. Dette var jo 
også en Jubileumsfest for NRR’s som kunne feire 50 års dag og i den sammenheng var det bare 
Hansakatten og Berak som gratulerte med en gave overrekkelse til NRR. 
 
 
 
 
 



      

 

 
 
Etter all info fra NRR’s GF, gikk ordet til Leon som fortalt om den standen han hadde vært på ute i 
dyrebutikken Buddy på Sartor senter. Her var også Vestlandskatten representert og dette gikk greit, men 
det ble litt snakk i ettertid. Leon informerte Solfrid som driver Buddy, at Vestlandskatten ikke var 
godkjent..osv. Da tok Solfrid kontakt med Mary- Ann i klubben vår og ville finne på noe med Hansakatten 
som et plaster på såret. 
 
Mary- Ann presenterte dette hun hadde diskutert med Solfrid på dyrebutikken Buddy som ville ha en ny 
stand, denne gangen kun med medlemmer fra klubben vår som hun selv er støttemedlem i. Hun stiller 
bur til disposisjon til kattene, og dette skal nå avholdes fredag den 22.03.2013. Dette ble positivt mottatt 
av medlemmene og flere har nå meldt på kattene sine til denne kattevisningen. Hansakatten har i den 
anledning fått bestilt en del T-skjorter og det vil også bli delt ut informasjon om klubben. Standen har vi 
sammen med Eucanuba, så alle som stiller med katt vil få i gave en 4 kilos sekk med mat og en kartong 
med sand. Solfrid vil i tillegg gi gode rabatter til medlemmene og andre kattefolk denne dagen.  
 
Mary- Ann og Leon vil også prøve å få Veterinær Nils Reitan til å holde et foredrag på et medlemsmøte. 
 
Nina Instefjord vil også holde et foredrag på et medlemsmøte om katter fra norrønt tid. Dette syns vi ville 
bli et spennende innlegg.  
 
Ellers så gikk kvelden med mye sosial prat rundt bordet. Vi tok bilder fra møtet denne gangen også om 
noen vil ha en titt    
 
Så vel møtt igjen neste gang. Et trivelig sted og være, så vi ser frem til å se enda flere medlemmer på 
møtene fremover   
 
Neste medlemsmøte vil avholdes den 02.04.2013 og tema for kvelden blir: Råd og tips angående burpynt 
og hvordan denne kan lages. 

 
 
 
 


