Minnesanteckningar från medlemsmöte 2018-04-10
Marks lokaler Elektrodgatan 2A, Västerås
Ulrika hälsar välkommen till uppstartsmöte inför VRK:s utställning nästa år.
Utställningsdatum
2019-05-18—19
Utställningslokal
Mimerhallen är bokad. VRK hyr hallen från torsdag lunch till söndag midnatt. Kostnaden är 31 000 kr. Under
hösten kommer vi att kontakta hallansvarig vid kommunen för att få info om de andra hallarna är uthyrda
eftersom det kan påverka antalet besökare, och intäkter, till vår utställning.
Domare
Nio domare är bokade, se hemsidan.
Domarna kommer att i god tid före utställningen få information om att det kommer att vara högtalare vid
varje domarbord.
Styrelsen kommer att ta fram regler för hur arvode till domarna ska utbetalas. Reglerna kommuniceras till
inbjudna domare i god tid före utställningen.
Dialog ska föras med domarna om att de ska skriva ”läsligt”. Vi kommer eventuellt att kunna erbjuda hjälp
med att skriva bedömningssedlarna. Alternativt att vi använder tillgänglig teknik – t.ex. att domarna läser in
sina bedömningar och att de skrivs ut på skrivare. Ulf undersöker och återkommer.
Typ av utställning
Efter diskussion om för- och nackdelar med 2 cert respektive kategoriutställning är deltagarnas önskemål
att det blir en kategoriutställning. Styrelsen tar med sig detta till nästa styrelsemöte för beslut.
Inbjudan, anmälan och utställningskatalog
På inbjudan kommer vi eventuellt att ange antal bedömningar/dag i stället för antalet katter.
För att underlätta för de som tar emot anmälningar och betalningar ska första dag för anmälan vara i början
av veckan. Hur fungerar det i andra klubbar med anmälningar och betalningar? En fråga att ta upp på KLISAmötet.
Katalogen ska kunna förbeställas i samband med anmälan. Den ska också finnas till försäljning på
utställningen.
Veterinärbesiktning
Sedvanlig incheckning, stickprov vid entrén eller veterinärer som gör stickprov i lokalen. Dialogen fortsätter.
Ekonomi
Budget för utställningen bestäms av styrelsen.
Utställningen kommer att vara ”kontantfri” i möjligaste mån.
Intäkterna från försäljning i kafeterian tillfaller klubben.
Sekretariat
VRK behöver öka sin kompetens kring sekretariatsarbete. Detta kan göras tex genom att de personer som
anmält intresse för att arbeta med dessa uppgifter under hösten ”pryar” på andra klubbars utställningar. Vi
kommer även att rådfråga KLISA klubbarna. Malin från MellanSvenskaKattklubben har sagt ok att stötta
framför allt vid förberedelsearbetet.

Ansvarsområde
Utställningskommissarie: Ulrika Stefansson.
Hallansvarig: Ulf Ibsen.
Sekretariatet: Annika Liljebrant, Maria Ibsen, Anna Landell och Carina Gustafsson.
Anmälningar: Anna Landell, Maria Ibsen
Kassör: Anna Tonér
Annonser, försäljare och sponsorer: Vakant
Domare, assistenter och elever: Linnea Höglund
Prisrummet: Ingegerd Blomqvist ska tillfrågas
Diverse grafisk utformning, t.ex. annonser, affischer, katalogframsida m.m: Kerstin Zimmerman
Övrigt
Tomma burar ska om möjligt fördelas jämnt i lokalen
Noggrann schemaläggning för bemanning
Telefonlista ska upprättas med telefonnummer till arbetande personal
Sekretariatet ska vid behov kunna omfördela och dela ut arbetsuppgifter
Linnea önskar att assistenterna ska kunna kvitta arvodet mot utställningsavgiften. Linnea kollar med andra
klubbar hur de hanterar om assistent inte kommer enligt överenskommelse vilket då medför att assistenten
blir återbetalningsskyldig för sitt förskottsarvode, d.v.s. anmälningsavgiften för katten.
Digital incheckning diskuteras. I januari hade Nerks kattklubb ett mycket smidigt system. Kan VRK få hyra
denna programvara?
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Ulrika Stefansson, ordförande
Ulla Lidhagen
Anna Tonér
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