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MØTEREFERAT 

STYREMØTE  

    

Til:    Bjarte, Tom, Øyvind, Norma, Torill, Gro- Elin, Anne, og Wencke  

Dato:    26.09.2015   

Kl.:        19:00-21:30  
Sted:    Bjartes residens  

Fremmøtte:  Alle  

  

Sak nr.  Tekst  Ansvarlig  Frist  

1.    
Referat fra forrige styremøte   

Norma  Godkjent  

2.  Innkommende post v/Øyvind  

Ingen post  

  Øyvind    
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3.  

Aristokatt 

I forbindelse med høring sak fra NRR der 
klubbene skulle ta stilling om vi godtok en 
prisøkning på 60 kr.pr. medlem i klubben.  

Dette var det litt diskusjon rundt, men vi i styret 

ble enig om at denne prisøkningen godtok vi. 

Medlemsprisen vi nå har i klubben velger vi 

derfor å bli som den er.  

Det vil bli skrevet et brev til NRR at klubben 

godkjenner prisøkningen. 

  

  

  

  
 Øyvind 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 Snarest 
  

  

  

  

  

 

 Medlemsmøter – Høst og tom. Februar 2016  

 

Vi har valgt å flytte medlemsmøtene tilbake til 

gamle lokaler i Solheims Tverresgt.22 i 

Borettslaget der Øyvind bor.  

Vi fant frem til medlemsmøter fremover høsten 

og vinter.  

  

10 November vår GF (ny info lengre nede) 

  

1 Desember blir det Julemøte og utdeling av 

premier til de med tittelkatter. 

  

12 Januar Tema: Nye kategori inndelingene. Her 

har vi har tenkt å invitere en dommer til å komme 

og fortelle mer om hvordan det blir fremover.  

 

9 Februar – Gjennom gang av NRR GFs papirer.  

  
Alt dette blir lagt ut på hjemmesiden så snart vi 

vet om medlemslokalet er ledig.  

  

Siden dette referatet blir skrevet nå og 

utstillingen har vært imellomtiden og en liten 

kommunikasjons feil, har vi vært nødt å flytte 

frem vår GF til den 24 November i henholdt til 

tidsfrister ifølge våre vedtekter.   

  

  
Norma/ Øyvind 

  

  
Snarest 
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 5. Ang. regelbrudd på UR 1.2 c  

 

I forbindelse med tildeling av utstilling, har vi i  

Hansakatten sett at det er foretatt regelbrudd på 

UR 1.2 c fra NRR, UK og de andre klubbene.  

Hansakatten skiver et brev der vi stiller spørsmål 

ved prosessen rundt tildelingen av utstillinger og 

blant annet påpeker dette regel bruddet.   

 

Klubben har f.eks. ikke mottatt noen form for 

forespørsel om avtale når det gjelder VKK sin 

utstilling i 2016. Heller ikke fra de andre nabo 

klubbene har vi mottatt noen henvendelse i 

forkant av tildeling av utstillingsdatoer. 
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6. 

 

Loddbøker 

 

Det vil bli sendt ut Loddbøker til våren med 

trekning på sommeravslutning.  

Vi ble enig om at vi i forkant av utsending av 

loddbøkene vil spørre medlemmene om de 

kunne tenke seg å komme med noen gevinster til 

dette lotteriet.     

   

    

  


