
Arbeidsplan for styret i Norsk Skogkattring i tidsrommet 2017-2018 
 
Styret skal mellom generalforsamlingen i september 2017 og generalforsamlingen i 2018 utføre 
følgende arbeidsoppgaver etter beste evne: 
- Styret skal drifte organisasjonen på forsvarlig og best mulig måte for rasen Norsk Skogkatt og 

organisasjonens medlemmer. Dette innebærer selvsagt også et ansvar for å forvalte ringens 
midler på forsvarlig vis. Regnskapet skal fortsette å føres på samme måte som det har vært gjort 
de siste årene, og en ekstern revisor skal godkjenne regnskapet før det sendes ut med 
innkallingen til GF. 

- Styret skal fortsette arbeidet med å få informere og hjelpe i forbindelse med den nå innførte 
obligatoriske GSD 4 testingen av NFO avlsdyr. Styret skal også følge opp arbeide med å opplyse 
om nødvendigheten av å teste for PK-def. Styret skal forsøke få til samme prisavtale på 
testingene som vi nå har. 

- Styret skal gi ut minst 2 utgaver av bladet “Skogkatten” i  farger hvorav blant annet det skal 
dekkes med bilder og tekst fra Skogkattmesterskapet, gies en  presentasjon av årets Skogkatter 
og  gies informasjon om neste års Skogkattmesterskap og GF. Vi fortsetter med det nye 
trykkeriet da dette leverer både høyere kvalitet på trykkingen og har lavere pris. Vi har valgt å si 
at vi nå utgir minst 2 utgaver. Styret har ansvar for innholdet i bladet og Christin Brennholt 
fortsetter som redaktør. 

- Styret skal fortsette arbeidet med å utvikle og gjøre hjemme siden mer informativ og bedre, og 
denne skal oppdateres jevnlig.  Styret skal legge ut “nytt fra styret” som viser hva vi til enhver tid 
er opptatte av, arbeider med og planlegger. Den nye «historiske linken» skal utvikles videre med 
blant annet samle alle Norske skogkattmestere gjennom tidene der og også lage en oversikt over 
æresmedlemmer og Trulsestatuett vinnere. Særlig viktig er dette punktet i forbindelse med 40 
års jubileet for godkjenning av rasen vår. Styret ønsker også at det skal bli større bruk av 
hjemmesiden til å legge ut artikler, nyheter etc siden langt flere personer ser hjemmesiden enn 
bladet. (også ikke medlemmer ser hjemmesiden). Viktig er også å oppdatere facebook siden vår. 

- Medlemsbasen skal til enhver tid holdes oppdatert. Denne er nå ferdig ryddet opp i, men viktig 
at dette arbeidet fortløpende utføres.  

- Styret har ansvar for å kreve inn medlemskontigent fra medlemmene – økonomien vår er helt 
avhengig av at folk betaler sitt medlemskap. Vi bør arbeide aktivt med å få nye medlemmer, 
blant annet gjennom vårt gode tilbud til våre medlemmers kattungekjøpere. 

- Styret skal etter beste evne delta med ett eller flere medlemmer på arrangementer vi blir 
innvitert til; særlig der vi kan promotere den flotte rasen vår.  

-  Styret skal se fortsette med å markere jubileet ut 2017.  
- Det er styret som har ansvaret for at det blir arrangert både Skogkattmesterskap og 

generalforsamling i 2018. I forbindelse med det skal årsrapport og regnskap for 2017/2018 
foreligge og både årsplan og budsjett for 2018/2019 skal være lagt frem. 

- Styret skal forsøke etter beste evne å gi råd og veiledning ved behov angående spørsmål rundt 
rasen vår, avl, kattungekjøp, kull til slags, avlshanner etc 

- Det er styrets ansvar å opprettholde sponsoravtaler  og fortsette et godt forhold til våre  
samarbeidspartnere. 



- Styret skal forsøke ha stands på utstillinger ulike steder i landet. Være aktive med å dele ut info 
om NSR og dens aktiviteter også i andre sammenhenger, blant annet på kjøpe sentre  (stor 
suksess i 2016/17)  

- Styret bør også se på om det finnes alternative måter å avholde Mesterskap på da vi ønsker at 
enda flere av våre medlemmer skal finne Mesterskapet atraktivt å delta på. Her tenker vi at 
blant annet å vurdere en cert utstilling kan være en spennende, og å avholde mesterskapet 
andre steder enn i Oslo bør vurderes. Et sterkere fokus på «distriktene» er ønskelig.  

- Styret bør se på muligheter for å gjør mer for sine medlemmer slik at vi blir mer «attraktive» å 
være medlem av.  

- Styret har som ansvar å holde seg oppdatert rundt helsemessige aspekter ved katter generelt og 
rasen Norsk Skogkatt spesielt. 
 

- Styret skal til enhver tid være oppdatert på de lover og regler som er vedtatt for NSR, men styret 
bør gjerne jevnlig ta en gjennomgang av disse slik at de blir tidsmessig mest mulig aktuelle. 

 
Oslo, 30.08.17 
Styret i Norsk Skogkattring. 

 
 
 
 


