
  

                NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND 
                             TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe) 

   

 

   
Pancoveien 22a – 1624 Gressvik Vår hovedsponsor: 

 

 

 

 (+47) 69 61 27 54   

kontoret@nrr.no - www.nrr.no  Side 1 av 3 
 

 

 

 

Referat fra styremøte 13.11.2012 

Sted:  Gardermoen 

 

 
Tilstede: 

Christer Einvik (CE) - President 

Steven Jones (SJ) – Visepresident 

Monica Alnes (MA) – Styremedlem 

Kristine Finckelsen (KF) – Styremedlem 

Åge Pedersen (ÅP) - Styremedlem 

Jeanette Haugen (JH) – Styremedlem 

Hanne M- Lund (HL) – Forbundssekretær/sponsorkoordinator 

Lena Ahlros (LA) - Stambokfører 

 

Ikke innkalt: 

Jon Arne Didriksen (JD) – Varamedlem 

 

Meldt forfall: 

 
Saks nr Tekst 

 Det ble avholdt et møte med Lisbeth Falling, redaktør i Aristokatt på dette 

styremøtet. Det ble tatt opp noen saker rundt bladet, da spesielt med tanke på 

2013, som er NRRs femtiårsjubileum. Dette skal også være synlig i Aristokatt 

neste år. Det ble diskutert stoff til bladet, og utforming av dette. 

Alle klubber vil også i nær framtid få en forespørsel fra NRR om å skrive en 

tekst til Aristokatt i 2013, der klubbens historie fortelles i korte trekk, dette 

som en del av markeringen rundt jubileumsåret. 

44-12 Landskoder på stamnavn – fra 01.01.2013 vil kravet fra FIFe om landskoder 

på stamnavn falle bort. Det er opplyst fra FIFe at det er opp til hvert enkelte 

forbund om de vil velge bort dette, eller fortsette ordningen. NRR velger å 

fortsette ordningen, da dette er et kjennetegn på identiteten til Norge og NRR, 

og en innarbeidet del av et norsk stamnavn. Nye stamnavn vi dermed også i 

framtiden ha NO* i front. 

45-12 Planlegging av sponsoroppsett for 2013 – Sponsorer blir kontaktet og 

videreføring av avtaler settes opp. Det jobbes også med å få inn nye sponsorer, 

da det har vært økt pågang og forespørsler på dette gjennom året fra 

interesserte firmaer. Ny hovedsponsoravtale skal også inngås i år, og NRR skal 

i dialog med Royal Canin om videreføring av denne. 

 Mellom styremøter 

Ingen saker. 

DK-saker 12-12 Utstiller oppnådd flere sertifikater enn det tittelen krever. 

Feilen er blitt påtalt av en klubb og vedkommende har stilt ut katten, selv etter 

å ha blitt gjort oppmerksom på at katten ikke kan stilles ut.  NRR mener at 
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dette er et alvorlig brudd på UR §4.3 og 4.7 og eier pålegges en 

utstillingskarantene på 6 måneder. Vedtaket er i tråd med DKs innstilling.  

 18-12 Utstiller fjernet pokal fra raserings premiebord. 

Saken avvist, pokalen ble tilbakelevert da forholdet ble oppdaget. Vedtaket er i 

henhold med DKs innstilling. 

Eventuelt 
 Søknader om registrering av kull over 6 måneder fra 18.09.2012-

09.10.2012 

Søknadene der alle papirer er i orden har blitt innvilget. 

 

 Styremøte i desember – dette har vært satt opp med dato 11. desember, og har 

blitt vedtatt flyttet til 10. desember. 

 Varamedlem Kirsten W. Landsnes møtte ikke på styremøtet 09.10.2012. 

Årsaken til dette er at hun ble oppfordret av det øvrige styret til ikke å møte 

pga et ønske om å oppklare en sak angående brudd på taushetsløftet. Kirsten 

W. Landsnes har i ettertid valg å trekke seg fra sitt verv som varamedlem i 

NRRs styre. 

 Oppdretterdiplomeringen er nå sendt ut til testklubbene, og det vil i etterkant 

av dette også bli gjort en evaluering på opplegget. Ordinær diplomering vil 

komme i gang i 2013, og det vil bli sendt ut nærmere informasjon om dette. 

Økonomi    
 NRR har for øyeblikket god likviditet. Det vil påløpe reparasjon på burbilen, 

grunnet en skade på hydraulikken, et foreløpig anslag på pris vil være i 

underkant av 8000,-. 

Rapporter fra komiteer 
AR Løpende kontakt 

UK Løpende kontakt 

HU Løpende kontakt 

LK Løpende kontakt   

DK Løpende kontakt 

 

 

Terminliste for framtidige styremøter: 

10. desember 

 

 

   

Christer Einvik    Steven Jones      

President     Visepresident 

 

     

Kristine Finckelsen    Monica Alnes   

Styremedlem     Styremedlem 
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Åge Pedersen     Jeanette Haugen 

Styremedlem     Styremedlem     


