
Innkomne forslag til NRRs GF 2020 

 

Forslag som angår retningslinjer for Standard Kattehold 

(SK) 

 

Sak 01/20 

Lovkomiteens forslag nr 8 

 

Dokumentet “Standard Kattehold” foreslås fjernet fra lovverket/NRRs 

hjemmeside 

 

Begrunnelse:  

Dokumentet hadde en hensikt og en misjon da det ble laget, men i årene som har 

fulgt, er det slik at det som står der, i det store og hele dekkes i FIFes Oppdretts-

registreringsreglement inkl. NRRs Tillegg – og i andre NRR-dokumenter. Mye 

overlappende dobbeltkjøring. 

 

Forslag til Styret:  

Dette dokumentet – oppdatert og tilpasset – kan evt. være et vedlegg til stamtavlene.  

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag som angår gjeldende lover for NRR (GL): 

 

Sak 02/20 

NRR styrets forslag nr. 1 

 

Oppdatering av lovverket for å stemme overens med praksis. 

Steder i lov- og regelverket (GL og DiR) der det står skrevet at klubber og 

enkeltpersoner må underrettes i rekommandert sending, det ønskes rettet til: Man 

underrettes på kjent, oppgitt epostadresse. Ved bekreftelse om ønsket mottak 

av sak på epost, faller kravet om rekommandert sending bort. Oppnår man 

ingen respons på oppgitt epostadresse, skal sakspapirer sendes 

rekommandert.  

Motivasjon: 

Rekommanderte sendinger er kostbare og gjør saksbehandling unødvendig 

tidkrevende. Klubber har kjente epostadresser. De aller fleste enkeltmedlemmer har 

tilgang på egen privat epost til å motta dokumenter. Erfaringen og praksisen de siste 

årene har vært at man kan motta saker på epost framfor rekommandert sending om 

man bekrefter til NRRs kontor at man godtar det. Det er hittil ingen som har 

foretrukket å få en sending rekommandert framfor på epost. Endringen er ment å 

tilpasse lovverket til etablert og oppdatert praksis.  

Må ha 2/3 flertall. Trer i kraft med øyeblikkelig virkning. 

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 03/20 

Lovkomiteens forslag nr 1 

 

Endring av GL § 7. Tekst ønsket ut overstrøket, ny tekst fet kursiv. 

 

Kontingent til NRR fra de tilsluttede klubber er satt til kr. 1500,- pr. stemme klubben 

har under generalforsamlingen. Beløpet betales fortrinnsvis samtidig med 

påmeldingen til generalforsamlingen Beløpet betales i henhold til fristen oppgitt 

på tilsendt faktura, og senest ved før åpningen av denne generalforsamlingen. (→ 

§§ 8, 16 b og c, 17, siste ledd.) 

 

Begrunnelse:  

Endringen er i tråd med den praksis som gjelder i dag. 

Må ha 2/3 flertall. 

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 

 

 

Sak 04/20 

Lovkomiteens forslag nr 2 

 

GL § 8 siste ledd 

må enten følges eller strykes – evt. omformuleres. Praksis som har utviklet seg 

stemmer ikke med det som står i GL § 8: 

Regnskap og budsjett skal følge sakspapirene til GF når disse sendes ut til 

medlemmene.  

Endres til Regnskap og budsjett utleveres senest når delegatene ankommer til 

Generalforsamlingen. 

 

Begrunnelse:  

En lovtekst og praktiseringen av denne, må samsvare.  

 

NB! Vil man beholde dagens tekst, forutsetter det at bestemmelsen følges.  

 

Alternativt kan det bestemmes at regnskapet skal følge innkallingen, men at 



budsjettet må foreligge senest når delegatene ankommer GF (det forhindrer ikke at 

det kan sendes ut før). 

Må ha 2/3 flertall. 

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 

 

 

Sak 05/20 

Lovkomiteens forslag nr 3 

 

Endring av GL § 17 

Klubbenes påmelding til NRRs generalforsamling skal være vedlagt: 

[….] 

- Liste over medlemmer *) og styremedlemmene, og opplysning om 

kontingentsatsene. 

(NB! Når kontingentsatsene kan legges inn i Min Katts økonomimodul, er det ikke 

nødvendig å oppgi disse i GF-påmeldingen.) 

*) (med oppgave over antall hoved- og familiemedlemmer, samt kontingenten(e)s 

størrelse). 

[…] 

 

Begrunnelse: 

Det fremgår til enhver tid av Min Katt hvor mange medlemmer en klubb har, og hvem 

det er. (Jf. også GL § 38 e: Medlemslistene i forhold til Aristokatt oppdateres i Min 

Katt av den enkelte klubb, og ikke via innsendte lister som før.) 

GDPR-reglene som alle – forbund og klubb – er underlagt, vil da også evt.  kreve 

kryptering av et mailsendt dokument som inneholder en slik liste (jf. GL §§ 6D, 26 d, 

siste ledd som også krever ett samledokument). Krypteringskoden kan ikke oppgis 

sammen med dokumentoversendelsen.  Å postlegge et dokument som inneholder en 

slik liste, må følge GDPR-krav. Evt. kunne alle gjøre bruk av spesielle program. Dette 

blir både unødvendig og tungvint.  

 

En medlemsoversikt var før påkrevd som dokumentasjon for hvor mange delegater 

en klubb skulle ha. Dette gir Min Katt alltid et svar på nå. De aller fleste klubber skal 

bare ha to delegater. Det er ikke noe problem via Min Katt å finne ut hvilke klubber 

det er som skal ha flere. Medlemslistekravet tilhører en svunnen tid. 



Må ha 2/3 flertall. 

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 

 

 

Sak 06/20 

NRR styrets forslag nr 2 

 

GL § 18, punkt 8, avsnitt D Avlsrådet, første avsnitt. 

 

D. Avlsrådet (AR) (→ §§ 14, 3. ledd, 32, SF AR) 

a) Består av 5 – fem – medlemmer. To av disse velges på NRRs 

generalforsamling og inntil to tre blir utnevnt av NRRs styre. 

b) Avlsrådet pluss varamedlemmer velges/utnevnes for 2 år av 

gangen og kan gjenvelges/gjenutnevnes.  

c) Medlemmer til avlsrådet velges i de år som ender på 2, 4, 6 osv. 

NRR styre utnevner i de år som ender på 1, 3. 5 osv. 

d) Det velges ett varamedlem de årene som GF velger og ett de 

årene som NRRs styre utpeker. Se denne § pkt. 8 a-f ovenfor. 

 

Motivasjon: 

Kunnskap om stambokføring skal ligge på NRRs kontor, og ettersom AR ikke har 

daglige arbeidsoppgaver i forbindelse med stamtavler og stambokføring er det ikke 

nødvendig at styret utpeker 3 personer til komiteen.  Det er tilstrekkelig med en eller 

to, derfor ønsker styret å endre denne paragrafen. 

Må ha 2/3 flertall. Trer i kraft med øyeblikkelig virkning. 

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 

 

 

 



Forslag som angår NRR og FIFes Utstillingsreglement 

(UR):  

 

Sak 07/20 

Lovkomiteens forslag nr 4 

 

Endring av UR NRR tillegg til § 1.10 

 

Buravgiften er den en faktiske kostnaden en klubb har på en utstilling, men klubben 

vil få utbetalt sponsorsubsidiene etter å ha sendt inn en dokumentert rapport til NRR. 

Denne skal dokumentere gjennomføringen av forpliktelsene som ligger i 

sponsoravtalene. (GF 2007) 

 

Begrunnelse:  

En liten justering mer i tråd med virkeligheten. (Men: Når får klubbene disse 

subsidiene, og hvordan beregnes de? Hele punktet kan kanskje sløyfes?) 

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 

 

 

Sak 08/20 

VKKs forslag nr 1 

 
 

Foreslått tillegg for NRR i UR § 1.14:  

Tillegg for NRR 

Påmelding av katter kan ikke godtas etter katalog for gjeldende utstilling er 

gjort tilgjengelig for utstillere. 

 

 

Begrunnelse: 

 

Det er i dag opp til den enkelte klubb å akseptere påmeldinger helt inntil en 

utstilling starter. Dette selv om katalog er offentliggjort. Dette kan medføre 



spekulasjoner med tanke på påmelding av katter, og kan også medføre 

forskjellsbehandling av utstillere. Det bør heller ikke være slik at dette er opp til den 

enkelte klubb å bestemme. Ved å få inn teksten «Påmelding av katter kan ikke 

godtas etter katalog for gjeldende utstilling er gjort tilgjengelig for utstillere» i 

regelverket, vil man få en større klarhet i reglene, og lik tolkning av disse.  

 

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 

 

 

Sak 09/20 

Grenlandspusens forslag nr 2 

 

UR § 1.15 Tillegg for NRR 

 

Dagens ordlyd:  

 

Tillegg for NRR: 

Utstillere som ved nyutstedt attest fra veterinær kan dokumentere at det er, eller er 

mistanke om, smittsom sykdom i besetningen, eller at katten er død før utstillingen, 

skal få påmeldingsavgiften returnert ved forfall til utstillingen. Slik attest og krav om 

refusjon må være klubben i hende senest 1 - én - uke etter utstillingsdato. 

Veterinærattesten må være datert før utstillingens begynnelse. 

 

Tillegg: ... eller der det bekreftes sykdom på katt.  

 

Begrunnelse: 

 Ingen syke katter burde delta på utstilling. Når utstiller tar den kostnaden det er å ta 

katten til veterinær pga av sykdom, burde det være en selvfølge at utstiller får 

tilbakebetalt utstillingsavgiften for den syke katten som har gyldig veterinærattest.  
 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 

 

 

 

 

 



Sak 10/20 

Styrets forslag nr 3 

 

NRR som arrangør av Scandinavian Winner Show (SWS) 2023 

UR kapittel 2, pkt 2.6 

NRRs styre ønsker at NRR på forbundsnivå avholder SWS 2023, og at dette 

arrangementet ikke tildeles en lokal klubb. Evt at NRR og en lokal klubb samarbeider 

tett om arrangementet. 

 

Motivasjon:  

I forbindelse med at NRR skal arrangere World Winner Show (WW) 2024 ønsker 

styret også at NRR på forbundsnivå arrangerer SWS 2023, med samme 

arbeidsgruppe som skal jobbe mot WW 2024. World Winner Show 2024 er et stort 

arrangement, og det er første gang NRR påtar seg å arrangere et show av en slik 

størrelse. Styret ønsker at NRR får en god gjennomkjøring på alle elementer før det 

store WW 2024-arrangementet. Det er ønskelig fra styret at SWS og WW disse 

årene skal ha en tydelig og samlet profil/rød tråd for best mulig å enhetlig kunne 

profilere NRR ut, både mot utstillere, publikum og ikke minst sponsorer. Et SWS året 

før WW med samme profil og gjennomføring er tenkt for å skape forventning om 

kommende års WW, og fungere som markedsføring av NRR og WW24. Vi ser også 

en fordel i å kunne selge samlede sponsorpakker for begge arrangementene, og en 

samlet profil vil kunne være en fordel i å bygge merkevaren til NRR utad. Siden WW 

2024 økonomisk vil være avhengig av en betydelig del sponsormidler er det svært 

viktig at det legges til rette for best mulig forutsetninger for NRR for å hente inn dette. 

Det mener styret best oppnås ved at NRR sentralt forhandler med sponsorer også i 

forbindelse med SWS året før. 

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 

 

 

 

 

 

 



Sak 11/20 

Lovkomiteens forslag nr 5 

 

 

UR § 3.5: 

 

Hvite katter 

Hvite katter må ha en veterinærattest som fastslår at de ikke er døve. (→ OR § 3.6 

inkl. NRRs tillegg, OR 3.6.4) 

 

Tillegg for NRR i § 3.5.1: 

 

En hvit katt skal ha en veterinærattest som bekrefter at den ikke er døv før den 

tillates utstilt.  

 

Originalattesten som viser at en hvit katt ikke er døv, skal sendes til NRR/lastes 

opp via Min Katt. NRRs sekretariat bestemmer. gjennom egen klubb. Hvis 

originalattesten sendes til NRR, beholder eieren en rettkjent kopi som ved ankomst 

til utstilling må forevises sammen med andre veterinærattester m.m. Digital 

dokumentasjon i Min Katt godtas. (→OR § 3.6, 3.6.4) 

 

Begrunnelse:  

Elektronisk opplasting av slike dokumenter er i tråd med det som nå gjøres via Min 

Katt. En slik attest ligger også på Min Katts åpne del, og kan dokumenteres den 

veien. (Men man må alltid ta høyde for at nettverk/dekning m.m. kan svikte. Digitale 

verktøy er sårbare, og kan oppleves som lunefulle. Papirdokumentasjon kan da bli 

nødvendig.) 

 

 

NRR må for øvrig ta en prinsippdiskusjon på bestemmelser av denne type: Det 

som var nødvendig på 1900-tallet og i begynnelsen av 2000-tallet, må ikke 

nødvendigvis være påkrevd i dag da vi har helt andre registrerings- og 

kontrolløsninger.  Dette kan bl. a. gjelde kravet om originaldokumenter ved 

innsjekking til utstillinger. Når en klubb godkjenner katter påmeldt til en utstilling, 

forutsetter det egentlig at man har sjekket at alle formaliteter er i orden/at Min Katt gir 

grønt lys for en påmelding. Det er påkrevd med forenklinger tilpasset dagens 

virkelighet. Styret utarbeider noe her som klubbene så får vurdere.  

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 



Sak 12/20 

Lovkomiteens forslag nr 6 

 

NRRs tillegg til § 5.4 i UR - novisegodkjenning 

 

 – NRRs bestemmelser i Noviseklassen vedr godkjenning – foreslås strøket, og 

FIFes regler følges etter dette prinsippet: Dommerne godkjenner eller godkjenner 

ikke en fremstilt novisekatt.  

 

Begrunnelser:  

En dommer skal ifølge. FIFe kun gi «Excellent» resp. «1» for en ikke –godkjent rase: 

«En novise må få bedømmelsen "Excellent" (i forhold til målrasens standard for 

godkjente raser) henholdsvis "1» (i forhold til foreslått standard for ikke-godkjente 

raser) for å få godkjent omregistrering til sin målrase (se OR § 9.2.3).» (En dommer 

har heller ikke anledning til å uttale seg om en katts avlsbruk DR § 1.3) 

 

NRRs tillegg nedenfor foreslås strøket med den begrunnelse at det er tilstrekkelig 

at NRR følger FIFes godkjenningsbestemmelser (men NRR må bestemme hvilke 

administrative rutiner som skal følges i NRR): 

 

 NOVISEKLASSE: 

Det er en forutsetning at katter som blir godkjent av de to dommerne, skal kunne 

forbedre avlsmaterialet og kunne antas å tilføre avlsmaterialet betydelige positive 

egenskaper. I NRR kreves det derfor 93 poeng for å bli godkjent. (Se FIFe OR § 

9.2.2) 

Arrangørklubben skal sende en oversikt over alle katter i noviseklassen og deres 

resultater til NRRs Avlsråd senest 10 dager etter utstillingen. Kattenes eiere 

anbefales å sende inn melding for sin(e) godkjente katt(er) gjennom egen klubb.  

[Utgått tekst] (jf. FIFes krav ovenfor i kl. 13 a.) 

 

NRRs tillegg til § 9.2.3 i Oppdretts- og registreringsreglementet (OR) om noviser 

strykes tilsvarende. NRR fjerner også egne særbestemmelser og følger FIFes 

bestemmelsene i OR §§ 9.2.2, 9.2.3, og stryker det som ellers er bestemt spesielt av 

NRR for novisegodkjenning av spesifikke raser i § 6 f.f. (Jf. også FIFes 

bestemmelser i §§ 9.2.4 og 9.2.5).  

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 



Sak 13/20 

Grenlandspusens forslag nr 1 

 

UR § 5.4 Huskatter, nytt tillegg for NRR. 

 

Grenlandspusen ønsker å fremme forslag om at huskatter også skal kunne få CERT 

og titler. Forslaget er å følge en sertifisering som ligner det som gjøres for kastratene 

i dag. Forslag til hvordan dette kan gjøres er beskrevet under. 

 

Begrunnelse:  

 

Grenlandspusen mener at dette vil være med på å gjøre utstilling med huskatter noe 

mer spennende for eierne som gjerne stiller sine huskatter, og evt være med på 

rekruttering til kattesporten. Tittel på kattene er uansett moro og en oppnåelse for de 

timene og ressursene som brukes på utstilling. 

De aller fleste klubber tar samme påmeldingsgebyr for en huskatt, som de gjør med 

rasekatt. Dommerne bruker like mye tid på å bedømme huskattene. Det å gi et CERT 

tar ikke så mye tid. Det skal ikke være noen unnskyldning å ikke innføre dette. 

Godkjent bedømmelse i utlandet kan for eksempel gjelde som godkjent utenlandsk 

CERT. 

 

 

Grenlandspusen foreslår dette først og fremst som en nasjonal NRR regel for 

norsk registrerte huskatter. 

Det foreslås at for eksempel Lovkomiteen og/eller Utstillingskomiteen (NRRs 

GF bestemmer hvem) setter opp et forslag til kriterier for CERT: kondisjon, 

temperament, etc. Ting som ikke går på en viss «rasetypisk» standard, eller 

bruke den standarden som er i dag i FIFes regelverk. 

Utredning hva som skal til for å innføre dette via Min Katt må også tas i 

betraktning. 

Det foreslås at kostnad for denne endringen blir lagt inn i sentralt budsjett for 

andre Min Katt endringer for 2019. 

Grenlandspusen foreslår at dette trer i kraft så fort det lar seg gjøre. 

 

Eksempel/Forslag på hvordan dette kan gjøres: 

Hårlag / kjønn kjemper om samme CERT (HCL Hunn, HCL Hann, HCS Hunn, HCS 

Hann). 

Dommer velger ut kattene i nummerert rekkefølge i hver klasse. Nr. 1 tildeles CERT. 

Nr. 1 i hver klasse blir tatt ut til nominasjon til Best in Show panel. 



 

Certene: 

 

3 CAD – Tittel: Domestique 

3 CADIB (samme regel som IC og IP – men utenlandsk godkjent bedømmelse er 

gyldig som 1 cert) – Tittel: International Domestique 

8 (6) CAGDIB (samme regel som GIC og GIP – men utenlandsk godkjent 

bedømmelse er gyldig som 1 cert) – Tittel: Grand International Domestique 

11 (9) CADS (samme regel som SC og SP – men utenlandsk godkjent bedømmelse 

er gyldig som 1 cert) – Tittel: Supreme Domestique 

Kattene kan til slutt oppnå Supreme Domestique (eller noe som er evt. et bedre 

forslag). 
 

 



Vedlegg: FIFes standard for Huskatt: 

 

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 

 

 

 



Sak 14/20 

TERAKs forslag nr 1 

 

Forslag om å slette BIV fra poengberegningen for avl og oppdrett: 

UR § 5.6 Tilleggsklasser, Tillegg for NRR 

Poengberegning for avl og oppdrett under utstilling 

 

Resultat Poeng 

BEST IN SHOW (BIS) 130 

NOMINERT (NOM) 110 

BEST I VARIANT (BIV) 

Voksen, ungdyr, kastrat 

 

100 

Kl. 1-2:    HP 97 

Kl. 3-4:    CACS/CAPS 97 

Kl. 5-6:    CAGCIB/CAGPIB 96 

Kl. 7-8:    CACIB/CAPIB 95 

Kl. 9-10:  CAC/CAP 93 

Kl. 11:  EXCELLENT 1 90 

Kl. 12:  EXCELLENT 1 90 

EX 1 u/sert. 90 

Alle øvrige Excellent   

(Ex. 2, Ex. 3, Ex. 4, Ex.) 

 

88 

MEGET GOD 76 

GOD 61 

KIB (Kan ikke 

bedømmes/diskvalifisert) 

0 

 

 

 



Utregningen:  

Alle resultatene teller i avlsklassen, og de fem beste i oppdretterklassen, men ikke 

færre enn tre. Poengene til tellende katter summeres og divideres så på antall 

tellende katter (3, 4 eller 5 i oppdretterklassen). Snittresultatet er sluttresultatet. 

 

 

Begrunnelse: 

Å ta bort poeng for BIV vil gjøre at konkurransen i avl og oppdrett blir mer på like 

vilkår for alle.  Det er stor forskjell på hvilke raser, og også hvilke farger innenfor 

rasene hvor det tas ut BIV.  Det gjør at raser som er populære, eller oppdrettere som 

har avkom i populære farger har en fordel i konkurransen i avl og oppdrett, selv om 

konkurrerende katter kan være finere.   

 

For å gjøre konkurransen helt lik for alle foreslår vi å fjerne poeng for BIV i avl og 

oppdrettskonkurransen, klasse 15 og 16. 

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 

 

 

Sak 15/20 

BURAKs forslag nr 1 

 

Forslag: 

Når et medlem er ekskludert fra en NRR-tilsluttet klubb skal ikke dette medlemmet 

kunne være aktivt deltakende på utstilling i NRRs regi. Først når saken er 

oppgjort/sanksjon utløpt kan medlemmet igjen være aktivt.  

 

Med aktiv på utstilling menes alt fra å utføre oppgaver for arrangørklubben, 

presentere katter for dommer på vegne av andre utstillere, ta imot premier, stille 

andres katter. Er man ekskludert vil man kun kunne være til stede på utstilling i form 

av vanlig besøkende. Det påligger klubben medlemmet er ekskludert fra å opplyse 

sitt ekskluderte medlem om denne bestemmelsen. 

Plassering i lovverket på egnet sted, for eksempel som NRR-tillegg til UR § 7.  



 

Motivasjon:  

Generelt framstår terskelen for eksklusjon av medlemmer i NRRs klubber høy, og 

man må anta at når en klubb velger å gå til det skrittet så ligger det tungtveiende 

årsaker bak.   

Det strider mot alminnelig rettsfølelse når man opplever at medlem ekskludert fra en 

klubb pga handlinger som kan ha alvorlige konsekvenser for en klubb og/eller 

enkeltpersoner fritt kan delta på katteutstillinger som før, uten noen konsekvenser.  

Ekskluderte medlemmer fra en klubb kan ikke uten videre tas opp i annen klubb om 

det er noe økonomisk utestående, det ønskes også at ekskluderte medlemmer av 

klubb ikke kan delta aktivt på utstilling.  Dette for å hindre smutthullet som man 

dessverre erfarer blir benyttet; at det foretas eierskifte på katter til et annet/nytt 

medlem, mens ekskludert medlem fortsetter med utstilling av katten i ny eiers navn.  

Om ønskelig kan også denne bestemmelsen utvides til også å omfatte medlemmer 

ekskludert fra NRR i sin helhet, ikke kun fra klubb.  

Ønsket ikrafttredelse med øyeblikkelig virkning. 

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag som omhandler NRR og FIFes Oppdretts- og 

registreringsreglement (OR): 

 

Sak 16/20 

KKMNs forslag nr 2 

 

Forslag til endring i ordlyd i OR 2.3.3 

 

Tidligere tekst gjennomstreket, ny tekst uthevet i kursiv. 

 

Kattunger skal ikke avvennes og separeres fra moren og overlates ikke til ny eier 

(nytt hjem) før de er minst 12 uker gamle og er fullvaksinert mot feline 

panleucopenia, feline calici virus og feline herpes virus, med mindre veterinæren har 

tilrådd noe annet1. → GL § 5 a, og VAK. 

 

Begrunnelse: 

Dette er fordi mor ikke skal kunne flytte fra kattungene, eller sendes på parring 

annet sted før kattungene er over 12 uker. Dette står allerede i tilsynsveilederen til 

mattilsynet, og vi synes NRR skal følge mattilsynet sine tilsynsregler. 

Utdrag fra mattilsynets tilsynsveileder: 

«Kattunger skal ikke avvennes og separeres fra moren før etter tidligst 12 uker. For å 

oppnå god sosialisering er det nødvendig med mye menneskekontakt. Det er også 

viktig å fortsette sosialiseringen også etter denne perioden.» 

Må til FIFe. 

 

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 

 

 

 

 



Sak 17/20 

 

Styrets forsalg nr 4 

 

 

OR § 3.3 avlshunner, første ledd tillegg i teksten. 

 

En hunnkatt må ikke ha mer enn tre kull i løpet av tjuefire måneder med mindre en 

veterinær og/eller FIFe-medlemmet skriftlig har tillatt noe annet på forhånd. → GL § 

1, STA §§ 1.1 og 1.2. SF AR §§ 2 og 3. GL § 32. 

 

Brudd på OR § 3.3 første ledd vil føre til et gebyr på kr. 5000,- i tillegg til 

ordinær pris på stamtavlene for å få registrert kullet.  

 

Motivasjon: 

NRRs styre ser en økende tendens til at oppdrettere avler for tett på sine hunnkatter.  

Dette er en uønsket situasjon, samtidig som lovbruddet er uomtvistelig og ikke 

trenger annet en enkel saksbehandling.  NRR har sett til NKK, og de har i stor grad 

gebyr for tydelige lovbrudd.  Vi velger å foreslå ett gebyr tilsvarende noen som i de 

fleste tilfeller vil tilsvare i underkant av 50% av en kattunges salgspris.  Det er 

ønskelig at slike lovbrudd behandles direkte av stambokfører, og stamtavler kan 

utstedes når gebyr er betalt. Gebyret kommer i tillegg til øvrige sanksjoner i slike 

saker; tidsbestemt avlsforbud på hunnkatt.  

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 

 

 

 

Sak 18/20 

 

VKKs forslag nr 2 
 

 

OR § 4.2 E. Regler om stambokføring og registrering 

En katt oppdrettet av et medlem i en klubb tilsluttet NRR kan kun registreres i en av 

NRRs stambøker når nedenstående forutsetninger er oppfylt i tillegg til FIFes krav:  

 

1) Oppdretteren må ha et stamnavn.  



2) Paringsbevis/stamtavlerekvisisjon må foreligge, og må være undertegnet av 

hannkatteier og av hunnkatteier samt omfatte hele kullet, og angi så vel 

antall unger som kjønn, rase og farge, samt ellers være korrekt utfylt på de 

punkter NRR krever, og være sendt inn via NRRs dataprogram innen 

kattungene er tre (3) måneder fire (4) måneder gamle. Rekvisisjoner det er 

problemer med, må sendes inn manuelt, og det må gjøres innen kattungene 

er tre (3) måneder fire (4) måneder. (GF 2017) (→ § 3.1.)  

3) I ekstraordinære tilfeller kan man søke om dispensasjon til å få registrert kull 

eldre enn 6 måneder. Slike kull må registreres manuelt av stambokfører, og 

sendes inn til stambokfører sammen med søknad 

 

 

Begrunnelse: 

 

Nå når alder for utstilling er 4 måneder, samt at de fleste kattunger ikke selges før 

de er rundt 4 måneder, er det naturlig at også registrering av kullet settes til 4 

måneder. 

Alternativt at man betaler ved 3 måneder, men har mulighet til å registrere kullet 

noe senere. Noen ganger kan det være ønskelig å vente litt lenger enn 3 måneder 

med å registrere kullet, pga f.eks. farge - /mønster, øyefarge osv.  

Eller at eventuelle endringer på stamtavle ikke skal ha noe gebyr når oppdretter 

gjør endringer før katten er 10 måneder. 

 

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 
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Lovkomiteens forslag nr 7 

 

Endring i NRRs Tillegg til OR § 4.6.1: 

 

Import 

 

Alle katter som skal importeres skal ha stamtavlen kontrollert av Avlsrådet som også 

har fullmakt til å utarbeide praktiske retningslinjer, NRR. samt påse at intensjonene i 

regelverket følges.  

 

Det brukes Importøren bruker skjema utarbeidet av NRR Avlsrådet. (→ Følg 

veiledningen på NRRs hjemmeside.)  



Importdokumentene sendes til NRR via egen klubb av importøren (eieren) med 

kopi til klubben, og ikke gjennom Min Katt. NRR skal alltid ha tilsendt den 

originale stamtavlen. 

 

NB! Der det står Avlsrådet (AR) i analoge sammenhenger andre steder, endres 

også dette til NRR. 

 

Begrunnelse: 

 Avlsrådet (AR) er en del av NRR. Det er mer rasjonelt og fleksibelt at det står NRR 

enn at det står Avlsrådet. Dagens praksis er også slik at det ikke er AR som foretar 

denne kontrollen. 

 

Nå skal NRR til enhver tid ha oversikt over klubbmedlemmene slik at NRR alltid kan 

identifisere importøren (katteeieren) og få bekreftet gyldig medlemskap. NRR kan da 

gi saken et saksnummer koblet opp mot klubb.  

NRRs kontor har minst like god kompetanse i å vurdere originaler m.m. som 

klubbansvarlige. At katteeieren kan oversende dette selv til NRR, er tidsbesparende 

og også ellers rasjonelt. En importør er da ikke avhengig av at en klubbperson følger 

opp. Finland skal også ha gått over til at eieren gjør dette selv. Nye verktøy gir nye 

løsninger. 

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 
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Østfoldkattens forslag nr 1:  

Tillegg til OR § 4.6  

Ny tekst ønskes inn: Katter som søkes importert til NRRs stambok fra andre land 

enn Norge og Sverige kan ikke delta på utstilling i NRRs regi før tidligst 14 

dager etter innførsel til Norge.  

 Motivasjon: 

Forslaget fremmes av helsemessige hensyn. Vi ser at det ikke er uvanlig at katter 

importeres til Norge og tas med på utstilling kun dager etter ankomst.  



Katter som har lengre reiser kommer ofte fra land som kan ha helt andre 

bakteriekulturer/parasitter/virus enn man har i Norge. Dette kan gjøre katten sårbar 

og mer mottakelig for smitte og sykdom. Ved å stille ut katten i tillegg, rett etter 

ankomst til Norge, vil det kunne bidra til mer stress for katten. Stress medvirker til å 

svekke katters immunforsvar, og kan gjøre katten enda mer sårbar og mottakelig for 

smitte, enn en ellers sunn katt. En karenstid på 14 dager, vil kunne være med på å 

redusere denne risikoen for katten.  

En slik katt kan også utgjøre en skjult smitterisiko for andre katter på utstillingen.  

 Generelt bør man være varsomme med å ta katter som nettopp har byttet hjem med 

på utstilling, men vi har vurdert å begrense det til importer utenfor Norge/Sverige da 

vi antar at disse vil ha lengst reise og/eller være oppvokst med andre 

bakteriekulturer/risikoer for andre parasitter/virus enn i Norge. Det ideelle ville være 

at dette gjelder ved alle bytter av hjem, men har i første omgang valgt å begrense 

forslaget til der vi anser at den potensielt største risikoen ligger, og som er enklest å 

følge opp. Vi ser også at Mattilsynet skiller på importkrav mellom katter fra Sverige 

og øvrige land.  

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag som omhandler NRRs Disiplinærreglement (DiR): 
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DKs forslag nr 1 

 

Tillegg til DIR  

Nåværende tekst: 

§6 Vedtak 

NRRs styre skal fatte vedtak om suspensjon, eksklusjon eller andre forføyninger når 

NRRs styre finner det dokumentert at enkeltmedlemmer har:  

a) vanskjøttet eller mishandlet dyr,  

b) med forsett eller grov uaktsomhet utsatt egne eller andres dyr for farlig smitte eller 

annen alvorlig helserisiko,  

c) forbrutt seg mot NRRs eller FIFes lover og regler på grovere måte,  

d) kattehold som er klart belastende for forbund og/eller kattesak, eller  

e) på annen måte gjort seg skyldig i handlinger/virksomhet som klart skader 

kattesakens og/eller NRRs allmenne omdømme.  

Med suspensjon menes tap av alle rettigheter som enkeltmedlem i klubb tilknyttet 

NRR med varighet inntil 2 år.  

Med eksklusjon menes tap av alle rettigheter som enkeltmedlem i klubb tilknyttet 

NRR. Eksklusjon gjelder for en periode av minst 2 års varighet.  

Andre forføyninger kan gjelde begrensninger i kattehold, avl, utstillinger, tillitsverv 

eller andre forhold knyttet til NRRs virksomhet.  

Alle sanksjoner skal stå i et rimelig forhold til de brudd på NRRs og FIFes lover og 

regler som er konstatert gjennom vedtaket.  

DK har en tidsfrist på 5 uker etter at alle saksdokumenter er mottatt til å utarbeide en 

innstilling til NRRs styre. I spesielle saker eller når det foreligger særlig 



omstendigheter, kan det tillates at DK bruker mer tid. Dette må da avklares med 

NRRs styre. Frist for innsendelse av dokumenter til DK er 2 uker etter at partene er 

gjort kjent med at det foreligger disiplinærsak. Dersom tidsfristen ikke blir overholdt, 

har partene rett til å kreve at saken behandles direkte av NRRs styre. NRRs styre 

skal senest på andre styremøte etter at saken er oversendt fra DK fatte vedtak i 

saken. Informasjon om vedtak gis etter klagefristens utløp til den eller de deler av 

NRRs organisasjon eller andre som har behov for kunnskap om vedtaket. 

Informasjon om annen fullendt saksbehandling gis i den utstrekning parten(e) har 

behov for det. 

Ønsket tillegg: 

Ved unnlatelse av tilsvar vil innklagers klage legges til grunn for innstillingen. 

DK kan innstille til fraværsdom alene eller i tillegg til dommen. Fraværsdom 

kan ikke påklages dersom det ikke kan fremlegges dokumentert gyldig fravær. 

 

Motivasjon:  

Det har vist seg gjennom flere år at en stor del innklagede ikke sender inn tilsvar på 

klager. Dette gjør at DK i verste fall kan fatte feil innstilling til vedtak. Dersom 

innklagede ikke bidrar med opplysninger anses denne for ikke å ha et ønske om å 

løse saken. I slike tilfeller skal en eventuell anke avvises. 

Må ha 2/3 flertall 

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag som omhandler Årets katt konkurranse: 
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UKs forslag nr 1. 

 

7.2 Arrangør av Årets-katt-utdeling 

Hvis en klubb ønsker et slikt arrangement som nevnt i 7.1 ovenfor, er 

søknadsperioden fra 31. desember til 30. oktober året før utdelingen skal finne sted. 

Om ingen har søkt innen 1. september, vil Utstillingskomitéen forespørre klubbene.  

Utstillingsarrangørene skal holde av plass til de vinnende kattene slik at eiere som 

ønsker å være med på utdelingen, skal få muligheten til det.  

Totalt beste katt i hver kategori, veteranvinnerne og totalt beste huskatt vil få tildelt 

eget bur med NRRs burpynt for årets katter. Utstillingskomitéen eller de som har fått 

delegert oppgaven av komitéen pålegges ansvaret for at dette blir gjennomført, samt 

står for premieutdelingene under de aktuelle utstillingene. 

 

Motivasjon:  

Det er mange år siden NRRs burpynt ble brukt, og erfaringsmessig så ønsket 

vinnerne å bruke sine egne burpynter. Det er ikke alltid at representanter fra UK er til 

stede på utdelingen, og de sørger da for at representanter fra NRRs styre eller 

arrangøren foretar utdelingen. 

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag som omhandler Karantenereglementet (KAR): 
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DKs forslag nr. 2  

 

Endring av KAR 

1.3 FIP (’smittsom’ bukhinnebetennelse) 

 

Tiltak: Når det er konstatert at katter i en bestand er syke eller er mistenkt for å være 

smittet ut fra pkt. 5 a, b og c ovenfor, har katteeier ansvar for å informere sin klubb.  

A)Dersom sykdommen FIP er konstatert, eller det er mistanke om FIP begrunnet ut 

fra kliniske symptomer som under punkt 5 a), b) eller c), krever NRR at bestanden 

det/de syke dyret/dyrene settes i karantene isoleres av dyrevernmessige hensyn 

inntil det/de syke dyret/dyrene er avlivet eller kattene er erklært klinisk friske av 

veterinær. 

 

Motivasjon:  

I dag er det godt dokumentert at FIP ikke er smittsomt i seg selv. FIP skyldes at 

Coronaviruset muterer i den enkelte katt og krever derfor ikke karantene av 

bestanden. Eiers klubb bør varsles om sykdommen for å ha oversikt og evt. agere 

dersom gjentakende tilfeller kan tyde på at dette er en del av en mer omfattende 

utfordring i katteriet.  

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 

 

 

 

 

 

 



Forslag som omhandler NRRs Vaksineskriv:  
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KKMN forslag nr 1 

 

Forslag til endring i Vaksinasjonsskriv: 

 

Tidligere tekst gjennomstreket, ny tekst uthevet i kursiv. 

 

Vaksinasjonsskriv 3 a): 

 

Både oppdretter, eier og veterinær må ta hensyn til alt en katt utsettes for i løpet av 

kort tid i forbindelse med flytting til nytt hjem. Kattunger bør ikke flytte umiddelbart 

etter en vaksine, noen dagers venting anbefales, slik at ikke katten utsettes for 

unødig stress. Kattunger kan leveres til ny eier etter den første 

grunnvaksineringsdosen dersom andre vaksinering innen 3-4 uker fra første vaksine 

er avtalt med ny eier. Kattunger skal være fullt ut grunnvaksinerte ved 

overlevering til ny eier. 

 

Begrunnelse: 

 

Det står allerede i OR 2.3.3. Det er lite hensiktsmessig å ha to regler som motsier 

hverandre, og vi vet at dette har skapt forvirring hos både oppdrettere og nye eiere. 

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 

 

 

 

 

 



Forslag utenfor NRRs regelverk: 
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UKs forslag nr 2 

 

Krystallkatten 

Krystallkatten er en konkurranse utenom NRRs regler, der alle NRR-registrerte og -

eide katter kan konkurrere mot hverandre basert på antallet Best-in-show i løpet av et 

år. I denne konkurransen teller både norske og utenlandske BIS med, så lenge de er 

tatt på FIFe-utstillinger. Utstiller er selv ansvarlig for å sende inn dokumentasjon på 

utenlandske BIS til utregner innen senest en uke etter utgangen av 

konkurranseperioden, 31. juli. 

Katten med det høyeste antallet Best-in-show får tittelen «Årets Krystallkatt». NRR 

premierer 1-3 plass, og utdelingen finner sted på en utstilling i etterkant av endelig 

resultatliste. 

Konkurransen løper fra 1. august – 31. juli. 

 

Motivasjon:  

Det kan skje at noen får et utenlands-BIS samme dag/ helg som fristen for å sende 

inn til Krystallkatten går ut, og det vil være urimelig å kreve at de sender inn 

resultatene samme helg som de er på utstilling.  

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 
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Adelkattens forslag nr 1  

 

Detaljert regnskap over NRRs prosjekter 

 

NRR deltar mer og mer i prosjekter utenom klubbsfæren. Dette er ofte prosjekter som 

vil gjenta seg med forskjellige mellomrom (Dyr for alle, WWS).  

 

Det vil være i klubbenes interesse å vite hvor kostnadene ligger og hvordan 

kostnadene fordeles. Adelkatten ønsker derfor at NRR kan presentere 



kostnadsfordelingen på disse prosjektene i et nøyaktig og detaljert regnskap, der 

både kostnader og fortjenester vises tydelig. Dette skal ligge som vedlegg til NRRs 

årsregnskap.  

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 
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NRR styrets forslag nr. 5 

Ny tekst, endringer/tillegg i uthevet kursiv.  

Nye rutiner ved behandling av NRRs burpool 

Klubbene fyller ut tilsendt skjema der de må redegjøre for hvilke kassetter med 

bur som er benyttet under utstilling. Slik kan klager fra klubber på dårlig 

renhold/øvrig behandling (som feil avkuttede bakvegger etc.) av bur lett spores 

tilbake til forrige klubb der burene var i bruk. Det innføres fastlagte gebyrer for 

dokumentert dårlig behandling/renhold/pakking av burpoolen. 

Feil pakking/renhold/behandling av minimum 15 bur: Gebyr til klubb som sist 

benyttet aktuell(e) burkassett(er): 3000,- 

Ikke levert inn utfylt skjema: 3000,- 

Feil pakking/ manglende renhold/behandling av mellom 15 – 45 bur: Gebyr til 

klubb som sist benyttet aktuelle burkassetter: 6000,- 

Feil pakking av antall over 45: 10 000,- 

 

Motivasjon:  

Man har sett gjennom mange år at det er svært varierende kvalitet på klubbenes 

håndtering av den felles burpoolen. Burpoolen har lenge lidd under tidvis dårlig 

behandling, pakking og renhold, og tilstanden på burpoolen er dårligere enn hva man 

kan påregne ved vanlig bruksslitasje. En del av dette kan skyldes dårlig tid ved 

pakking, manglende formidling av korrekt behandling av burene til for eksempel 

innleide riggelag og oppmøtte medlemmer, for liten kapasitet til å følge opp av 

ansvarspersoner i klubben under opp- og nedrigg etc. Gjentatte oppfordringer om 

bedre behandling, bedre renhold osv har ikke gitt tilfredsstillende resultater. Innføring 

av gebyrer er først og fremst tenkt som et sterkere virkemiddel for å få klubbene til å 

prioritere økt fokus på alle klubbenes felles eiendom; burpoolen. En annen årsak er å 



få dekket inn faktiske kostnader ved å måtte gjennomgå burpoolen utenom utstilling 

for å fikse opp mangler. I 2019 ble det brukt over 120 arbeidstimer på å gjennomgå 

og stripse og fikse burpoolen utenom utstillinger. Dette arbeidet ble i hovedsak gjort 

av styret og kontoret og er tid- og kostnadskrevende arbeid. Vi ser at de fleste 

klubber har ikke kapasitet under rigging til å sette av så mye tid på gjennomgang. Om 

en person på en utstilling klipper bakstrips på 50 bur på grunn av dårlig 

kommunikasjon, så genererer det flere timers jobb å få på plass igjen.  

Nummereringen av kassettene og burene er tenkt for lettere sporing, både når det 

gjelder evt klage på noe, ta ut/bytte defekte bur og å kunne vite hvilke bur og 

kassetter som er gjennomgått eller trengs gjennomgang og generelt vedlikehold.  

 

Resultat  For:  Mot:  Avholdne: 

 

 

 

 


