Medlemmer

Avsnitt 3

Log 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 senere.

Du ser fullt navn på kattene, registreringsnummer, fødselsdato, registreringsdato og kjønn.
Mangler det noe i listen?
Det kan mangle
1. En katt eller flere. Dvs du vet du eier en katt, men den er ikke på listen
2. Det mangler reg.nr, fødselsdato, registreringsdato eller det er feil kjønn
3. Kattens navn er feilstavet
Det mangler en katt
Finn frem katten(e)s stamtavle. Fyll ut vedlagte skjema og send inn til kontorer/stambokfører.
Andre mangler
Mangler det f eks fødselsdato, reg,nr, reg.dato, feil farge eller lignende, kan du sende epost til
kontoret/stambokfører og oppgi hva som er riktig i henhold til den stamtavlen du har.
Er det endringer som ikke samsvarer med opplysningene på stamtavlen, må du sende inn
endringsskjema for feil kjønn eller farge helt på vanlig måte via din klubb.

Kattens navn er feilstavet
Akkurat som før – send inn original stamtavle samt kopi av tidligere innsendt rekvisisjon for å vise
korrekt stavemåte. Sendes inn som før via din klubb.

Katter oppført i listen er solgt og har ny eier.
Er du oppdretter kan du fylle ut eierskifteskjemaet som ligger på NRRs hjemmeside under Skjemaer
og laste det inn under fanen Endringsforespørsler.
Er du katteeier, altså ikke oppdretter av den/de katten(e) som du ikke eier lenger, må du finne frem
kjøpekontrakten hvor opplysninger om ny eier står, og din signatur (som selger) på toppen av side 2.
Denne siden lastes inn under fanen Endringsforespørsler.

Fortsett til Avsnitt 4 (kommer snart)

