MØTEREFERAT STYREMØTE

Til:
Dato:
Kl.:
Sted:
Fremmøtte:
Ikke møtt:

Bjarte, Øyvind, Norma, Anne og Gro-Elin
28. April 2014
18:00-22:15
Hos Gro Elin i Hetlevikåsen 208, Loddefjord
Øyvind, Norma, Anne, Gro-Elin og Tove
(Tove kom sent pga utsatt offshoretur ifbm tåke)
Bjarte (på ferie)

AGENDA
Sak nr.

1.

Tekst

Ansvarlig

Frist

Tove

Ikke gjennomgått
her, er sendt alle
tidligere og
publisert på
hjemmeside

Øyvind

Utført

Anne
Kopi v/Øyvind
Bjarte

Utført
Utført
Utført 08.05.14

Referat fra forrige styremøte
Ingen kommentarer. Ingen utestående saker.

Innkommende post v/Øyvind

2.

Hansakatten er bedt om å assistere medlem mhp
sak som har gått i NRR systemet i lengre tid. Vi
har fått tilsendt saksdokumenter fra innrapportert
medlem og mottatt mail fra NRR. Informasjonene
i dokumenter fra alle hold spriker mhp datoer og
saksgangen har ikke vært tilfredstillende fra noe
hold. Vi prøver nå å nøste opp i saken og vil
sende vår uttalelse til NRR samt angjeldende
medlem og håper på et positivt utfall i en lenge
uløst sak. Anne forfatter et brev til NRR med kopi
til innklaget og sender det på høring til de andre i
styret før Bjarte sørger for utsendelse til NRR og
innklaget.
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Info fra kasserer v/Norma

3.

Presentert foreløpig regnskap fra utstillingen, og
dette var mye bedre enn forventet. Vi gikk ca.
2.000,- kr. i pluss, regnskapet blir presentert
sammen med ordinært regnskap på GF i
november.

Norma

Utført

Norma

Avtalt med
utleier

Noen regninger gjenstår enda å få på bordet for
eksakt verdi. Bl.a. så var trykkingen av katalogen
av en eller annen grunn mye rimeligere enn
vanlig. Men det er dyrere å trykke i A-3 og brette
som vi ble anbefalt her, enn å trykke i A-4, så det
er verdt å ta med til neste gang.
Sommerfest
4.

Pga sykdom i familien blir stedet endret,
Sommerfesten blir i vanlig møtelokale i Alvøen
den 11.06.14 med grilling. Mer info kommer når
det er klart på hjemmesiden.

Alle

Mai 2014

Medlemsmøte 20.05.14
Foredrag ved veterinær Vivi Hjelseth fra
Dyreklikken, Bergen Vest.

5.

Hun er autorisert for testing av HCM og vil
informere mye omkring dette da flere raser nå er
pålagt å ta denne testen i hht NRR sitt lovverk.
Hun vil gå grundig igjennom hele prosessen,
priser og hvor ofte en slik test bør utføres.
Mary-Ann Sundby

20.05.14

Medlemmer gratis - andre 50,-
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En henstilling til våre medlemmer når det gjelder regelverk og disiplinære forhold.
Styret vil presisere at om våre medlemmer trenger hjelp ifht til uavsluttede eller pågående
saker mhp regelverk, NRR, Fife eller disiplinærutvalget, så må styret i første omgang
informeres. All dokumentasjon må legges ved slik at vi har den nødvendige informasjonen
for å jobbe for din sak.
Om dere er usikker på regelverk og hva dette medfører, så må dere ta kontakt med styret i
Hansakatten eller med representant på NRR sitt kontor og spørre hva dette medfører i
form av konsekvenser for deg.
6.
Er det noe du/dere er usikker på så må dere sette dere inn i regelverk før dere handler, det
er vanskelig å komme i etterkant og klage om man ikke har gjort jobben som man faktisk
er pålagt, i forkant. Hansakattens styre hjelper så gjerne om du ønsker det.
NRR er streng på overholdelse av regelverket og vi må hver og en prøve å holde oss så
godt informert som mulig og søke hjelp om vi er i tvil. Da unngår vi å havne i vanskelige
situasjoner overfor NRR.
NRR sitt kurs Oppdretterdiplomering, er faktisk en gylden mulighet til å få en effektiv
innføring i hva som gjelder mhp NRR og Fife sitt regelverk totalt. Dette er ikke bortkastet å
ta en runde på, så jeg vil anbefale dem som ikke har gjort det om å benytte seg av neste
mulighet samt at de erfarne nok kan trenge en oppfriskning, de også.
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