
NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Referat fra NRRs styremøte, onsdag 19. mai 2004

Sted: CSC lokaler i Skabosvei

Tilstede: Johnny Skjølås, Gunnar Parelius, Hilde G.Lorvik
Bjørn Steensrud, Janka Lund

Meldt forfall: Lisbeth Falling, Connie Garfalk, Mette Maritvold, 
Roald Westre.

Saker på dagsorden:

Sak 31/04 – Gjennomgang av saker til FIFe’s generalforsamling (GF)
Tiltak: Sak 31/04:
NRR hadde mottatt en del innspill fra klubbene. Styret gikk igjennom alle
forslag.

Sak 32/04 – Krav om NRRs helseattest
I GF-sak 11b/2004 – vedr. helseattest ble følgende vedtatt:

”For samtlige katter hvis avkom skal registreres i NRR, kreves NRRs
helseattest
ikke eldre enn seks – 6 – mnd. Eller utstedt etter fylte 10 mnd. Dette gjelder 1.-
gangs registrering av avkom. (GF 2003)”

Saken gjaldt tidsperspektivet, og ikke hvorvidt det skulle benyttes NRRs
helseattest eller ikke. 

Det er mottatt en del signaler om at det vil være uheldig å stå fast på at det
alltid skal benyttes NRRs helseattest, bl.a. fordi en del veterinærer benytter
egne attestformularer. 
Vedtak Sak 32/04:
NRRs styre valgte å legge seg på § som sier at NRR styre kan ednre frem til
neste års GF. Slik at alle helseattester kan benyttes. 

Sak 33/04 – Problem med overdragelse av katt
X kjøper katt, etter 7 mnd vil ikke X ha katten mer, og får hjelp av
oppdretter til å selge den videre. Den blir solgt, men X nekter å gi
eieroverdragelse til ny eier. Oppdretter klager gjennom sin klubb

Vedtak Sak 33/04:
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NRR kan ikke blande seg inn i privatsaker vedr. kjøp/salg og lignende. NRR
styre oppfordrer til at man tar i bruke den norske kjøpsloven som gjelder i slike
saker.

Sak 34/04 – Klage fra klubb
Klubb klager på saksbehandling vedr. en personsak. Personen det gjelder
skaper frustrasjon hos mange kattungekjøpere både i Norge og Sverige fordi 
vedkommende ikke følger NRRs regler for stamtavlerekvisisjoner med mer.
Vedkommende hopper til ny klubb hver gang en klubb prøver å ta tak i
problemet.

Konklusjon i sak 34/04:
Klagen avvises, men NRRs styre ser nødvendigheten av et klarere skille
mellom uformelle og formelle henvendelser ved bruk av mail.
Mail uten vedlegg anses som uformelle, med vedlegg formel.
Svarbrev skrives til innklagede klubb.

Sak 35/04 – Dommerseminar
Mulig problemer med oppsatt dato 27. – 28. november fordi det er samtidig
med ”Kattens dag” i Sverige.

Hvem skal få ansvaret for å drive arrangementet?

Foreløpig agenda må bestemmes.

Vedtak Sak 35/04:
NRRs kontor ser på om annen dato vil passe bedre.
Agenda: forskejllige saker ble diskutert, men man la seg på:
NFO – standard og praksis
Anatomi – skjellet, foredrag fra veterinær
Endringer fra siste FIFes GF
Dommerenes etiske ansvar
Nye raser

Drammen, den 25. mai 2004
Janka Lund
Sekretær
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