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Referat fra styremøte 08.12.2015  

Sted:  Radisson Blu Gardermoen. 

 

Tilstede: 

Gøran Vinje (GV) – President 

Åge Pedersen (ÅP) – Visepresident 

Jon Arne Didriksen (JD)– Styremedlem 

Trond Bertelsen (TB) – Styremedlem 

Maria Myrland (MM) – Styremedlem 

Hanne M Lund (HL) – Forbundssekretær/sponsorkoordinator 

 

Forfall:  

Terje Krogh (TK) – Styremedlem 

 

 

 

Saks nr Tekst 

03-13 NRRs Utstillingssystem. Status.  

Utstillingssystemet er under oppdatering i forhold til endringer som trer i kraft fra 

01.01.2016. Dette er kostnadsfrie oppdateringer. De fleste endringene er gjort, kun 

noen små detaljer gjenstår. NRRs styre har fått ny utgave tilgjengelig. 

 

I forhold til jobben med å undersøke nytt stambokføringssystem, vil det bli sendt et 

brev til det finske forbundet med konkrete spørsmål rundt praktiske ting med 

programmet. Styret jobber for å innhente alle relevante opplysninger i forhold til 

dette, inkludert kostnader, og tar sikte på å få alt dette presentert for klubbene på 

neste års GF. Programmet inneholder som nevnt i forrige referat også en 

utstillingsdel. På grunn av dette, er fortsatt alt av utbedringer av nåværende 

utstillingssystem, som det må betales for, satt på vent. 

 

21-15 Ansettelse av ny stambokfører.  

NRRs styre har gjennomført 1.intervjurunde med aktuelle kandidater. Den 

foretrukne kandidaten har dessverre takket nei til stillingen. 

Styret vil så snart som mulig kontakte de gjenstående aktuelle kandidater på 

søkerlisten og sette opp intervju med disse snarest i januar 2016. 

 

32-15 Forberedelser til neste års GF.  

Styret har gått gjennom egne forslag som ønskes fremmet, øvrige forberedelser 

forsetter i henhold til GL. 
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33-15 DK 12 og 13-15  

En oppdretter har blitt klaget inn til DK av en rasering og en klubb. Oppdretter har 

hatt ringorm i katteriet over en periode, og solgt kattunger med ringorm slik at 

andre også har fått ringorm inn i sine husholdninger. Oppdretter har også forsøkt å 

melde på til utstilling, mens vedkommende har visst at katteriet hadde ringorm. 

Denne påmeldingen ble forsøkt gjort utenom egen klubb, og direkte til 

arrangørklubb. Arrangørklubb har meldt inn saken til DK. Sakene er omfattende, 

og med mye dokumentasjon. NRRs konklusjon er at oppdretter har forbrutt seg mot 

samtlige av punktene listet opp under DiR § 6 på en grov måte.  

Vedtak:  Oppdretter ekskluderes fra NRR i fem år.  

 

34-15 Ny kategoriinndeling fra 01.01. 2016 

Det har kommet et eget infoskriv fra FIFe vedrørende dette, og dette ligger vedlagt 

som eget vedlegg i følgebrevet. 

 

Behandlet mellom styremøter 

  

Eventuelt 

35-15 Sponsorer 

Arbeidet med sponsorkontrakter for 2016 er i rute. 

 

36-15 Soria Moria – konferanse 

Representanter fra NRRs styre, kontoret og Helseutvalg/Avlsråd har i desember 

deltatt på en konferanse om husdyrsavl og – genetikk.  Det var en svært spennende 

konferanse hvor kjæledyrbransjen var representert med Norsk Hestesenter, NKK 

og NRR.  Utrolig lærerikt seminar hvor spissen av kunnskap i Norge innen 

genetikk og avl var samlet på ett brett.  NRR ble invitert til å ta kontakt med både 

GENO og NMBU i avl og genetikkspørsmål, en invitasjon vi setter stor pris 

på.  Akademia og bransjen i sin helhet var veldig opptatt av at også kjæledyravlen 

ble gjort best mulig, og de var opptatt av hva vi gjør for å få dette til og at 

kunnskapen som finnes kommer kjæledyroppdretterne våre til gode 

også.  Forhåpentligvis er dette starten på et veldig spennende samarbeid fremover.   

Et mer fyldig referat fra konferansen kommer på nyåret.   

 

 Smaalenene Katteklubb utviser fortsatt stort engasjement i tidligere referatførte 

saker, og NRRs styre har mottatt enda et brev om flere av disse. 

NRRs styre vil besvare dette snarest over nyttår. 

 

37-15 DK 15-15  Oppdretter har stilt ut drektig katt.  

En oppdretter hare meldt seg selv inn for DK. Oppdretter stilte ut en katt som var 

tyvparet. Paringen ble ikke oppdaget før morkatten plutselig nedkom med 

kattunger. Oppdretter har tatt ansvar og meldt fra om regelbruddet selv, og NRR 

vurderer det til at det utstedes en advarsel i saken. 
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Økonomi  

 Er i samsvar med budsjettet for 2015. 

 

 

Rapporter fra komiteer 

 

AR  

UK  

HU  

LK  

DK Rapport mottatt. 

 

 

 

Fremtidige møtedatoer: 

19. januar,   26. februar,    

 

 

Gøran Vinje    Åge Pedersen  Jon Arne Didriksen  

President    Visepresident  Styremedlem 

 

 

     

Trond Bertelsen   Maria Myrland 

Styremedlem    Styremedlem 
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