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Referat fra  NRRs styremøte, onsdag 28. januar 2004

Møtet fant sted i CSC lokaler i Skabosvei, Skøyen

Følgende var tilstede: Johnny Skjølås, Lisbeth Falling, Roald Westre, Bjørn Steensrud, Connie
Garfalk (med stemmerett) og Hilde Lorvik

Ikke møtt: Anita Skofteby

Meldt forfall: Janka Lund

Saker på dagsorden:

Sak 04/04 – Klagesak
Klubb melder om utstiller som gikk fra utstilling rett etter at katten ble bedømt pga at katten ikke fikk
sertifikat.

Vedtak Sak 04/04:
Utstillerens forklaring må innhentes før saken realitetsbehandles.

Sak 05/04 – Nordisk Møte: Angivelse av lukningstidspunktet for utstillere
Utstillingsarrangør plikter å oppgi lukningstidspunktet for utstillere i henhold til FIFes
utstillingsreglement § 8b. Det vanlige er å angi en time etter lukningstiden for publikum. Dette skal stå
i innbydelsen. Det anbefales at det også oppgis i katalogen, sammen med timeplan for dagen(e).

Det kan ikke iverksettes straffereaksjoner mot utstillere som forlater en utstilling etter oppgitt
lukningstidspunkt, selv om arrangementet ikke er avsluttet.

NRRs styre anbefaler klubbene å bruke tidspunktet kl. 18:00 som avslutningstidspunkt for utstillere.

Vedtak Sak 05/04:
Alle NRR-klubbers innbydelser skal heretter inneholde lukningstid for utstillere.

Sak 06/04 – Nordisk Møte: Dommerseminar på omgang i de nordiske land
Under nordisk møte ble det avtalt at det avholdes et dommerseminar årlig på omgang i de nordiske
land. Ulike land tar arrangementet med dommerseminar og Nordisk Møte. Siden NRR allerede har
planlagt et seminar i 2004, er vi først ute. Det var enighet om at det passet best å finne en dato mellom
1. oktober og 30. november

Vedtak Sak 06/04:
Dato for dommerseminaret settes til 27. – 28. november 2004.
Seminaret arrangeres av NRRs styre og den norske dommerringen i samarbeid. Det lages et budsjett
for seminaret som presenteres for NRRs generalforsamling.
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Sak 07/04 – Nordisk Møte: Oversettelse av NRRs lover til engelsk
Det var enighet om at man bør oversette de nordiske lands nasjonale regler til engelsk, slik at alle de
nordiske land kan sjekke hva som gjelder i det respektive land, og eventuelt jobbe mot mer likhet.

Vedtak Sak 07/04:
NRRs lover oversettes til engelsk innen 1. oktober 2004.

Sak 08/04 – Disiplinærsak
Brev fra medlem i klubb som hevder seg utestengt av klubbstyret uten grunnlag i klubbens
generalforsamlingsvedtak.

Klubben hevder at framgangsmåten har vært korrekt i henhold til klubbens regelverk. Klubben vil ikke
hindre medlemmet å melde seg inn i annen NRR-klubb.

Vedtak Sak 08/04:
Siden det ekskluderte medlemmet har mulighet til å melde seg inn i en annen NRR-klubb avviser
NRRs styre saken.

Sak 09/04 – Velkomstmappe til kattunger
I styresak nr. 28/03 – Rekruttering, ble det bestemt som ett av tiltakene å utarbeide en velkomstmappe til
hver kattunge som sendes til oppdrettere når de registrerer kull.

Det er nå innhentet forslag til design og pris for en plastikkomslagsmappe som søkes finansiert av sponsor.

Vedtak Sak 09/04:
Det utarbeides en konkret prosjektbeskrivelse som forelegges aktuelle sponsorer.

Sak 10/04 – Oppdretterkurs
Avlsrådsrepresentant innkalles for å gjøre rede for framdrift og innhold i oppdretterkurset.

Roald Westre gjorde rede for hva som er gjort til nå i forbindelse med utarbeiding av et oppdretterkurs.
Det ble blant annet framlagt et større kompendium til bruk i kurssammenheng.

I tillegg skal tema om kastrering og ernæring fra Helseutvalget innlemmes i kurskompendiet.

Avlsrådet har også vært i kontakt med sponsorer og andre med tanke på å få laget en video beregnet på
oppdrettere. Emner som er tenkt medtatt er fremlagt av Avlsrådet tidligere, og kan studeres i referat.

Det ble også informert om at sponsorer har tilbudt forelesningsrekke som kan skreddersys våre behov.

Vedtak Sak 10/04:
Det skrives en moduloppbygd læreplan for kattehold og oppdrett. Denne brukes som grunnlag for
kursing.

Sak 11/04 – Klagesak
Det er kommet melding om at en utstiller har meldt på og stilt ut importert katt flere ganger uten at det
foreligger gyldige NRR-registreringspapirer.



NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FÈDERATION INTERNATIONALE FÈLINE (FIFe)

3/3

Etter flere undersøkelser er det brakt på det rene at personen har statsborgerskap i et annet land enn
Norge. Det er også opplyst om at han ikke har sin permanente adresse i Norge. Også i andre
sammenhenger figurerer vedkommende som utenlandsk statsborger.

Medlemskapet i NRR-klubb er ikke gyldig, fordi korrekt prosedyre for innmelding i norsk klubb ikke
er fulgt.

Følgende prosedyre gjelder:
1. Utmeldelse av klubb i eget land (som bl.a. skal si om det foreligger disiplinæ rsak mot

vedkommende eller ikke)
2. Søknad til FIFe’s styre som må anbefale innmelding i annet land
3. Søknad til FIFe-forbundet i det land man ønsker medlemskap som må anbefale innmelding i klubb

i sitt forbund
4. Medlemskap i konkret klubb kan søkes

Vedtak Sak 11/04:
NRRs styre melder saken inn for FIFe’s styre

Sak 12/04 - GF 2004 – forslag
Gjennomgang av styrets forslag til NRRs generalforsamling og fordeling av oppgaver.

Eventuelt/faste poster:

1. Engangsfrakker for assistenter i et blandingsmateriale er nå utprøvd i samarbeid med
Utstillingskomitéen (UK) på LIRAKs utstilling 24. – 25. januar 2004. UK anbefaler videre bruk av
frakkene. Frakkene er billigere per stk i innkjøp enn vask per frakk av de gamle frakkene. Det er en
stor fordel at frakkene er helt ubrukte. De kommer plastpakket med burbilen.

2. Katt utstilt med feil reg. nr. Utstiller selv meldt fra om forhold. Kontoret må undersøke saken
næ rmere før eventuell beslutning i saken.

3. Porselensserviset. En klubb har vedtatt på sitt styremøte at de er villig til å bestille et kvantum på
30 sett av porselenet til premiebruk mot at de innvilges en rabatt på 10%. NRRs styre innvilger
dette og vil gi andre som har bestilt et liknende kvantum samme rabatt. Klubber som har tatt
serviset i kommisjon får rabatten etter solgte 30 sett. Klubber eller andre som bestiller et kvantum
på 50 eller flere sett innvilges en rabatt på 20%.

4. Årets katt-utdeling. UK har søkt styret om å få dekket reise- og oppholdsutgifter for fire UK-
medlemmer i forbindelse med utdelingen. Siden arrangementet muligens skal deles på to klubber
innvilges det dekning av utgifter for to UK-personer til hvert sted. Det kan muligens også bli sydd
like burtrekk til alle Årets katter for en rimelig penge. Dette er burtrekk som kan brukes flere
ganger til liknende arrangement.

5. Stormøte 2004. De to siste årene har styret innkalt nyvalgte råd og utvalg til et samarbeidsmøte
rett etter generalforsamlingen. Vi avsetter 17. – 18. april 2004 til et slikt møte.

Johnny Skjølås Lisbeth Falling
president visepresident
 
 
Roald Westre Bjørn Steensrud Connie Garfalk
styremedlem styremedlem fungerende styremedlem


