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Møtereferat Utstedt:  11.09.2020 

Styremøte   

Ledet av:  TK Sted: Via Teams 

Referent: HML Dato: 20.08.2020 

 

 

 

Til stede 

Terje Krogh – President 

Tor Arild Jacobsen – Visepresident 

Maria Myrland – Styremedlem 

Jan Stalder– Styremedlem 

Pia Egemark– Styremedlem 

Evy Hoel – Varamedlem 

Åge Pedersen - Varamedlem 

Marianne Rapp Hauge – Stambokfører 

Hanne M Lund - Forbundssekretær/ 

sponsorkoordinator  

 

 

Meldt forfall: 

Hedvig Hasund – Styremedlem 

 

 

 

Ikke innkalt: 

 

 

Styret beklager forsinket utsendelse av referat, det er lagt ned mye tid i å lage et informasjonsskriv for 

Covid-19 noe som har vist seg å være utfordrende da styrets medlemmer har ulike synspunkter på 

hvordan det skal håndteres på forbunds- og klubbnivå.  

Vedlagte skriv sendes ut med dissens i styret.  

 

Saksnr. Tekst 

 Møtet åpnet kl. 16:00. 

 

01-18 Min Katt –  

 

Klubbadmin-tilganger og GDPR. En del klubber har størsteparten av sitt klubbstyre som 

klubbadmin i Min Katt. Styret ønsker å henvise til tidligere utsendt info, der klubbene 

pålegges å ha rutiner for håndtering av opplysninger som omfattes av GDPR-lovgiving. 

Herunder rutiner og avklaringer rundt hvem og hvilke posisjoner i klubbstyret som skal og 

behøver å ha tilgang til klubbenes fulle medlemsregistre. Styret kan ikke se 

nødvendigheten i at fem personer i et klubbstyre trenger full tilgang til Min Katt og all 

medlemsinfo. Kun de som trenger tilgang til dette jevnlig gjennom året i forbindelse med 

utførelse av vervet sitt skal ha denne tilgangen. Det finnes flere brukernivåer i systemet, og 

det oppfordres til at klubbene tildeler disse når det behøves framfor full klubbadmin-

tilgang. Tilganger kan også tildeles tidsbegrenset, for eksempel i forbindelse med egen 

utstilling. Det er også viktig at klubbene har gode rutiner for fjerning av tilganger når 

personer går ut av posisjoner, og innsendelse av taushetserklæringer til NRR når nye 

personer legges til. Det vil bli foretatt en gjennomgang av tilganger opp mot innsendte 

taushetserklæringer i løpet av kort tid. Tilganger som ikke kan kobles opp mot innsendte 
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taushetserklæringer vil bli fjernet. Taushetserklærings-skjema finnes på nrr.no under 

«Skjemaer». 

 

03-20 Profilering  av ny burbilhenger– Arbeidet fortsetter, profileringsfirma er kontaktet. 

 

 

04-20 COVID-19 Smittesituasjon – tiltak og konsekvenser  

 

Utstillinger 2020 – Styret ser at det er økende smitte i noen deler av landet, som medfører 

lokale ekstraordinære tiltak. Flere land i Europa har også blitt rødlistet i den siste tiden. 

Muligheten for å avholde utstilling i 2020 har dermed ikke blitt enklere.  med nåværende 

smittevernregler og tiltak, samt med en forventet risiko for ny smittetopp til høsten, vil det 

være vanskelig å få gjennomført katteutstillinger for NRR i 2020. Styret vil til høst/tidlig 

vinter nå følge den generelle situasjonen rundt smitte og prognoser for tiden framover, og se 

på nødvendige mulighetene for å kunne gjennomføre utstillinger tidlig i 2021.  –Se også 

vedlagte skriv. 

 

 

  

06-20 Oppdretterdiplomering – Leveringsfristen går ut 24.8.20, og arbeidet med retting og 

tilbakemeldinger vil starte omgående etter denne dato. Det jobbes datoer for ny runde. 

06-20 Terminliste – OBS – rett saksnummer skal være 07-20. Møter fram til GF 2021: 24. 

september, 28. oktober, 26. november og 21. januar. Møtene vil avholdes fysisk så sant 

situasjonen tillater det.  

DK 01-20 Bakgrunn for saken:  

 
• Brudd mot OR § 4.6.1 Tillegg for NRR: 6) i forhold til at importer skal omregistreres i NRR innen tre 
måneder etter innførsel.  
• Brudd mot KAR § 1, 1. og 2. ledd i forhold til karantene og forbud mot oppdrett.  
• Brudd mot KAR § 2, punkt 1), 2) og 4) i forhold til at eier er ansvarlig for straks å melde forekomst 
av smittsom sykdom til styret i egen klubb, samt forbud mot m.a. avl i karanteneperioden.  
• Brudd mot OR § 2.1, 2. ledd: «Syke katter og kattunger skal sjekkes av veterinær så snart som 
mulig.»  
• Brudd mot retningslinjer for Standard Kattehold, punkt 1.1.3, 1.1.4, og 1.1.5, når det gjelder å 
beskytte kattene mot sykdom og å følge veterinær sine anbefalinger, å undersøke katten daglig for 
parasittsmitte, og å kontakte veterinær umiddelbart ved mistanke om sykdom.  
• Brudd mot DiR. 6 a), b), c) og d)  
• Standard kattehold 1.1.3, 1.1.4, og 1.1.5  
 
Vedtak:  

 
NRRs styre ilegger innklagede et avls- og utstillings forbud på 3 – tre – måneder 

 

Innklagede får i tillegg advarsel for to tilfeller av tyvparinger i karantenetida, der den siste 
resulterte i kull i avlsforbudsperioden jf. KAR § 1, samt for brudd på KAR § 2 for å ikke å ha 
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informert klubben om smitte, og OR § 4.6.1 vedr. manglende registrering av importert dyr, 
og for ikke å ha sørget for nødvendig helsehjelp til katt ved mistanke om sjukdom.  
 
Ved fremtidige saker, som er lignende eller sammenlignbare, vil dette vedtaket virke 
skjerpende. 
 

 

Eventuelt: 

 

Fargebedømmelse på utstilling: De som har planlagt fargebedømmelser på utstillinger bes 

ta kontakt med NRRs kontor for mulig å finne (foreløpige) løsninger på situasjonen. Det 

samme gjelder også rasegodkjenninger.  

 

Henvendelse fra klubb: 

To klubber har sendt henvendelser med spørsmål rundt utstilling og COVID-19.  

Se vedlagte skriv. 

 

Søknad om utstilling, løpende:  

En klubb har søkt om løpende tildeling av utstilling første helg i januar 2021. 

UK har bedt styret fatte vedtak i saken, da tilsvarende sak har vært behandlet i UK tidligere 

med påfølgende klage til NRRs styre. UK har innstilt på å avvise søknaden med samme 

begrunnelse som tidligere, noe styret også stiller seg bak. I tillegg veier situasjonen rundt 

COVID-19 tungt, og styret ønsker at det i 2021 blir fokusert på om mulig gjennomføre de 

utstillinger som pr nå ligger på listen, uten store tillegg og endringer. Klubben ønsker en 

grundigere begrunnelse for avslaget. 

Begrunnelsen er sendt til klubben. 

 

 

APU 01-20:  

Oppdretter har kommet med noen spørsmål av praktisk art, registreringer etc., etter 

behandling i APU. 

Svar til oppdretter er sendt. 

 

Økonomi:   Foreløpig er situasjonen som normal i NRR, men man ser en forventet nedgang i 

sponsormidler pga. situasjonen. Det er forventet nedgang i registrerte katter på grunn av 

bortfall av importer og noe redusert avl i mars/april. I tillegg må man tenke mot 2021, og evt 

flere utfordringer på blant annet sponsormarkedet med tilhørende risiko for bortfall av 

inntekter.  

 

 

Rapporter fra komiteer  

AR Mottatt  

UK Mottatt 

HU Ikke mottatt 

LK Løpende kontakt  

DK Ikke mottatt 
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NRRs styre minner om at alle komiteer, råd og utvalg skal sende inn rapporter i god tid før de 

oppsatte styremøtene.  

 

 

Fremtidige møtedatoer: 

Se sak 07-20  

 

 

 

 

 

 

Terje Krogh    Tor Arild Jacobsen  Jan Stalder    

President   Visepresident   Styremedlem    

 

     

Pia Egemark   Maria Myrland   

Styremedlem   Styremedlem    

 

 

Evy Hoel   Åge Pedersen 

Varamedlem   Varamedlem 
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