
  

                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 
 

Møtereferat Utstedt:  02.07.2020 

Styremøte   

Ledet av:  TK Sted: Via Teams 

Referent: HML Dato: 18.06.2020 

 

 

 

Til stede 

Terje Krogh – President 

Tor Arild Jacobsen – Visepresident 

Maria Myrland – Styremedlem 

Jan Stalder– Styremedlem 

Pia Egemark– Styremedlem 

Hedvig Hasund – Styremedlem 

Evy Hoel – Varamedlem 

Åge Pedersen - Varamedlem 

Marianne Rapp Hauge – Stambokfører 

Hanne M Lund - Forbundssekretær/ 

sponsorkoordinator  

 

 

Meldt forfall: 

 

 

 

Ikke innkalt: 

 

 

 

 

Saksnr. Tekst 

 Møtet åpnet kl. 16:00. 

 

01-18 Min Katt - Gjennomgang av status og fremdrift.   

 

Det er gjort en del kostnadsfrie utbedringer og oppdateringer i systemet.  

 

Testutstillingen der vi skal teste ut kapasiteten i systemet holder fortsatt på å fylles opp. Vi 

ønsker et så stort antall katter at det med god margin kan sammenlignes med et framtidig 

WW, slik at vi har en forutsigbarhet på funksjonaliteten til programmet, og kan gjøre 

nødvendige tiltak om behovet er der.  

 

03-20 Profilering – Hengeren blir for tiden klargjort for profilering. Det arbeides med rustfjerning 

på noen overflater og generelle utbedringer. Hengeren var også på årlig EU-kontroll 13. 5. 

Når hengeren er klar vil vi kontakte profileringsfirmaet for å jobbe med utforming av denne. 

 

04-20 COVID-19 Smittesituasjon – tiltak og konsekvenser  

 

Utstillinger 2020 – Styret ser at det 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 gå i direkte dialog med de tre gjenværende 
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utstillingsarrangørene i 2020 for å forhøre seg om status og planer. Styret vil til høst/tidlig 

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

nødvendige tiltak for å kunne gjennomføre utstillinger i 2021.  

06-20 Oppdretterdiplomering – OBS: denne sto med feil saksnummer i innkalling, det 

korrekte er 06-20. Arbeidet med oppdretterdiplomeringen går som planlagt, 

påmeldingsperioden avsluttes 30. juni. Forutsetning for deltakelse er at man har stamnavn og 

har oppdrettet minst ett kull. Klubben sender påmeldingene samlet (se påmeldingsskjema 

vedlagt og nrr.no) sammen med kvittering for betalt kursavgift. (600,-) Oppgavene sendes ut 

i uke 28, og svarfrist vil være 22. august. Resultat vil foreligge innen utgangen av 

september. Ny runde vil igangsettes høst 2020. 

  

DK 06, 07 

08-19 

 

Saken er anket til APU av innklaget. 

 

 

 

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: 

En klubb har sendt inn en henvendelse vedrørende tilrettelegging for gjenværende 

utstillinger i 2020 og videre framover i 2021. Siden situasjonen rundt smitte og korona 

foreløpig er uforutsigbar, og mange gir utrykk for at den sosiale delen av vår hobby er svært 

viktig, ser ikke styret at man foreløpig kan planlegge for noen konkrete tiltak/endringer i 

utførelse av utstillinger framover. Situasjonen må vurderes på nytt når man har mer 

forutsigbarhet på hvordan smittesituasjonen utvikler seg.  

Klubben har sendt ny henvendelse.  

NRRs styre skal ikke være proaktive og å fremme alternative løsninger i forhold til 

smittevernreglene. Dette kan bidra til økt smitte, juridiske og økonomiske etterspill.  

Selv om det lempes på reiserestriksjoner, så gjelder dagens regler om avstand og antall til 

august.  

 

 

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.  

 

 

Økonomi:   Den økonomiske situasjonen følges nøye, da smittesituasjonen rundt koronavirus også kan 

ha ringvirkninger og påvirke NRRs økonomi. Foreløpig er situasjonen som normal i NRR, 
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men man ser en forventet nedgang i sponsormidler pga. situasjonen. Det er forventet 

nedgang i registrerte katter på grunn av bortfall av importer og mindre avl i mars/april.  

 

 

Rapporter fra komiteer  

AR Mottatt  

UK Mottatt 

HU Ikke Mottatt 

LK Løpende kontakt  

DK Mottatt 

 

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

oppsatte styremøtene.  

 

 

Fremtidige møtedatoer: 

20. august, med forbehold om endringer pga. smittesituasjonen. Dette møtet er planlagt 

avholdt som et fysisk møte. 

 

Kontoret er planlagt feriestengt i ukene 29 og 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Terje Krogh    Jan Stalder   Hedvig L Hasund  

President   Styremedlem   Styremedlem 

 

     

Pia Egemark   Maria Myrland  Tor Arild Jacobsen 

Styremedlem   Styremedlem   Visepresident 
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