Medlemmer

Avsnitt 2

Logg deg inn som før med epostadressen din og passord om du ikke allerede er innlogget. Du kommer til samme bilde
som før.
Velg Katter i menylisten rett over opplysningene dine, og du ser en oversikt over katter som er registrert med deg som
eier

Ikke bry deg om menyknapper som vi ikke sier noe om – det kommer vi tilbake til senere.

Du ser fullt navn på kattene, registreringsnummer, fødselsdato, registreringsdato og kjønn.

Det aller første du skal gjøre, er å sjekke at listen er fullstendig og korrekt
1. Mangler det noe i listen? Er det riktig kjønn? Eventuelle feil/mangler noterer du på eget ark
2. Er alle kattene i din eie? Noter på eget ark dersom det er noen av kattene du ikke eier.
3. Eier du katter som ikke står på listen? Noter eventuelt navnet på slike katter på eget ark
Disse punktene skal vi komme tilbake til senere (Avsnitt 3)

Det neste du skal gjøre er å sortere kattene i fertile, kastrater, døde
Som du ser, er kattenes navn laget som linker. Klikk på navnet til en katt som er død (hvis du har noen)
Hvis ingen av kattene på listen er døde, kan du hoppe over dette punktet

I rekken med blå menyknapper finner du Rapporter død -

Her kan velge dødsårsak ( det er helt i orden å velge «annet» hvis du ikke husker eller vet.)
Dato kan du også velge selv, dersom du ikke husker nøyaktig når katten døde. Prøv å sette et så nøyaktig tidspunkt
som mulig.
Husk å lagre!

Har du flere katter som er døde, gjør du det samme med hver enkelt av dem.

Gå tilbake til startsiden ved å klikke på NRR-logoen, eller bruk knappen «Alle Katter» som ligger rett over
hovedmenyen, rett tl høyre for NRR-logoen.
Velg Katter igjen.

Klikk på navnet til en katt som er kastrert (hvis du har noen)
Hvis ingen av kattene på listen er kastrert, kan du hoppe over dette punktet

Her setter du inn dato for da katten ble kastrert. Husker du ikke datoen, kan du velge hvilken som helst dato.
Gjør det samme med alle katter som er kastrert.

Fortsett til Avsnitt 3

