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Møtereferat Ref.: Utstedt: 

Styremøte  21.11.16  

Ledet av:  SLJ Sted: Gardermoen B&B 

Referent: HML Dato: 03.11.16 

 

 

Tilstede 
 

Steven Jones (SLJ) – President 

Hilde Bjørkmann (HB) – Styremedlem 

Terje Krogh (TK) – Styremedlem 

Anne Gro Bergersen (AGB) - Styremedlem 

Maria Myrland (MM) – Stambokfører 

Hanne M Lund (HML)- 

Forbundssekretær/sponsorkoordinator 

Meldt forfall 
 

Mathilde Bettmo (MB)– Styremedlem 

Jon Arne Didriksen (JD) - Styremedlem 

 

 

 

Saksnr. Tekst 

 Møtet åpnet kl. 16:00 

17-16 Klage fra enkeltmedlem vedrørende utstillingsavgift 

 

Utstiller reagerer på avvisning av katt i veterinærkontroll på utstilling, og klubbens 

oppfølging av dette. Styret har gjennomgått saken, og anser dette som et forhold mellom 

arrangørklubb og utstiller.  

18-16 DK 01, 02, 03 – 16 Useriøs oppdretter 

 

Oppdretter har blant annet solgt katter uten papirer gjentatte ganger, og er ikke lenger 

medlem av NRR-tilsluttet klubb. NRR har ikke mandat til å pålegge sanksjoner til ikke-

medlemmer, men om oppdretter skulle melde seg inn i en klubb i NRR i framtiden vil 

sakene behandles i sin helhet.  

24-16 DK 06-16 – Brudd på karanteneregler 

 

Oppdretter er innklaget for brudd på karantenereglementet og forhold rundt dette. Styret har 

behandlet saken. Oppdretter har utført alle tester styret har anbefalt, samt holdt oppdrettet i 

karantene etter karantenereglementets bestemmelser. Styret anser med dette at alle forhold i 

karantenereglementet er oppfylt, og at karantene kan oppheves. Oppdretter er innmeldt i ny 

klubb. 

03-13 MyCats 

 Se eget skriv i samme utsendelse 

04-16 Oppdretterdiplomering 

 Spørsmålsbasen er oversendt LK, som jobber videre med utvikling og forbedring av denne. 

Styret og Kontoret har løpende dialog med LK vedrørende dette.  

mailto:kontoret@nrr.no


  

                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 2 av 4 
 

12-16 Tilbud fra forsikringsselskap 

 Det jobbes med å innhente endelig tilbud, og det vil komme eget skriv om dette når alt er på 

plass. 

14-16 Klage fra Smaalenene vedrørende NRRs arbeid. 

 Det har kommet innspill fra Smaalenene som påpeker misvisende overskrift i denne saken, 

noe styret sier seg enig i og beklager. Konkret går tilbakemeldingene fra Smaalenene på 

administrativ saksbehandling som referatteknikk og likelydende gjengivelse i innkalling og 

referat, samt brudd på frister for utsendelser.  

Svar er sendt til klubben.  

16-16 Burbilen – profilering av NRR/ sponsor 

 Går inn under sak 29-16 

22-16 Ny hjemmeside NRR 

 Ny hjemmeside for NRR vil lanseres om kort tid. 

25-16 Utlysning av stilling som stambokfører 

 Maria Myrland har hatt 60 % stilling som vikarierende stambokfører fra 1.7 – 31.12. Det ble 

besluttet å videreføre kontrakten med Maria fram til 30.6.2017.  

26-16 Forslag fra styret til NRRs GF 2017 

 

Styret ser spesielt på forslag som må fremmes med tanke på igangsetting av MyCats. Før man 

har fått full tilgang til programmet med NRRs data implementert er det vanskelig å se helt 

konkret hvilke lovendringer som evt må foreslås. Det forventes tilgang til programmet i løpet 

av noen dager. 

27-16 Klarifiserings Henvendelse til FIFe 

 NRR sitt styre anser det som problematisk at et annet land kan ta inn et medlem i sitt forbund 

når vedkommende er ekskludert fra NRR. Reglene til FIFé sier bare at man skal kontakte 

gammelt forbund for å høre om der er noe utestående. Når man har ekskludert et medlem, har 

man jo ikke lengre noe utestående med vedkommende. Styret vil derfor rette en henvendelse 

til FIFe for å få klarifiseret FIFe General Rules Artikel 2.5.  

28-16 Referater fra NRR sine styremøter 

 

Styret ønsker å gi ut informative og gode referater, samtidig som avveiinger rundt personvern 

også må ivaretas. Det har kommet flere innspill fra klubber på akkurat dette, og styret jobber 

aktivt med å finne en form på referatet som tilfredsstiller både klubbenes behov for 

informasjon og som samtidig hensyntar andre eventuelle momenter i sakene, som for 

eksempel personvern. 

29-16 Sponsorer 2017. 

 

Det jobbes aktivt med å få på plass avtaler for 2017. Det jobbes blant annet med å få inn ny 

hovedsponsor, og evt se på en annen fordeling av hoved- og delsponorer. Eukanuba har varslet 

at de ikke ønsker å videreføre hovedsponsoravtalen, men er interessert i en mindre avtale. 

NRR vil benytte anledningen til å takke Eukanuba for et godt samarbeid under deres 

hovedsponsoravtaleperiode. 

mailto:kontoret@nrr.no
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30-16 SWS 2017 

 

Trønderkatten har spurt NRR om noen avklaringer i forhold til SWS 2017. Dette gjelder 

praktiske ting som forhold rundt premieringen, der NRR dekker en viss sum i forhold til BIS. 

Klubben står fritt til selv å kjøpe inn premier i henhold til NRRs regelverk. I tillegg ønsker 

klubben at NRR dekker tilkjøring av både burpoolen i nord og sør. Tidligere har ikke NRR 

dekket annen tilkjøring enn burpoolen i sør, men har sagt seg villig til å dekke tilkjøring av 

burpool i nord/lånebur fra Sverige (ettersom hva som lønner seg økonomisk) ved behov. 

Trønderkatten har også spurt om NRR skal stille med stand på utstillingen. NRR undersøker 

mulighetene for å gjøre dette i en kombinert stand med klubben. 

31-16 Oppsigelse av nåværende utstillingsprogram 

 

Ettersom det p.t. er usikkert på nøyaktig tidspunkt for idriftsettelse av utstillingsdelen av 

MyCats, har styret vurdert det til at man bør beholde det nåværende utstillingssystemet fram 

til 30.6, med mindre det dukker opp andre elementer når MyCats blir tilgjengelig. Flere 

klubber med utstillinger på vårparten har allerede åpnet for påmeldinger i det nåværende 

systemet. JYRAK vil bli varslet om dette. 

32-16 Utregning av avl/oppdrett/nasjonale klasser i 2017 

 

Etter det vi har fått opplyst skal det være mulig å føre inn resultater fra allerede avholdte 

utstillinger i MyCats. Utregningen for 2017 vil da i sin helhet foregå i MyCats. Senior og 

veteranklassene blir slått sammen i bedømmelsen og utregningen fra 1.1.2017, selv om 

påmeldingene i det nåværende systemet skiller på disse klassene. Berørte klubber kontaktes i 

forhold til hvordan dette skal utføres i praksis. 

33-16 Kritikk til NRR av møtereferat fra møte 20.9.16 

 

Smaalenene og Østfoldkatten har sendt kritikk til NRRs styre vedrørende utforming og 

informasjon i referater som blir utsendt. De ønsker mer utdyping av saker til behandling og 

utfyllende informasjon om vedtak. Styret tar kritikken til etterretning og arbeider kontinuerlig 

for en bedre informasjonsflyt. Svar sendes til klubbene.  

34-16 WWS i Norge 

 
Styret har sendt en forespørsel til FIFe om å bli satt opp på listen over land som ønsker å 

arrangere WW. NRR står nå på listen med årstall 2031.  

35-16 Henvendelse fra enkeltmedlem – hvilke preparater regnes som «doping». 

 Spørsmålet er videresendt HU, det foreligger ikke svar pr nå. 

 Saker kommet inn etter utsendelse av innkalling 

36-16 Brev fra SØRAK vedrørende forrige styrereferat. 

 Se punkt 28.16 og 03.13 

 

37-16 Henvendelser fra LK vedrørende assistent under 15 år og karantenereglementet. 

 Henvendelsene kom inn kort tid før møtet, og tiden ble for knapp til å behandle dette. Settes 

opp på innkalling til neste møte. 

mailto:kontoret@nrr.no
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Eventuelt 

  

Økonomi – som forventet på denne tiden av året. 

  

Rapporter fra komiteer 

AR Ikke mottatt 

UK Mottatt, spørsmål i rapporten vil bli besvart mellom styremøter. 

HU Ikke mottatt 

LK Løpende kontakt 

DK Ikke mottatt 

  

 Møtet avsluttet 21:30 

 
Fremtidige møtedatoer: 
8. desember. 

 

 

 

 

 

Steven Jones    Anne Gro Bergersen     

President    Styremedlem     

 

 

     

Terje Krogh    Hilde Bjørkmann 

Styremedlem    Styremedlem        
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Informasjon om MyCats november 2016 

 

Styret har fått henvendelser fra bekymrede klubber vedrørende installeringen av MyCats og progresjonen 

i arbeidet, og NRR mener at det vil være verdifullt å forklare i detalj hva som har skjedd de siste 6 

månedene.   

 

Umiddelbart etter NRRs GF i 2016 begynte NRRs styre å utarbeide et utkast til kontrakt mellom NRR og 

SRK (Suomen Kissaliitto ry – det finske forbundet) for kjøp av dataprogrammet MyCats.  Dette ble 

oversendt SRK i april for kommentarer, og ble fulgt opp med et møte i forbindelse med SWS-2016 der 

også dataselskapet Kehätieto var representert.  NRRs styre var også i kontakt med det Kehätieto for å 

etablere en serviceavtale med dem for MyCats.  NRR fortsatte å arbeide med de forberedelser og 

klargjøring som var mulig å gjøre, og vi eksportere data fra vårt eksisterende stambokføringsprogram 

Sesam for import til MyCats.  Nødvendige oversettelser til norsk ble gjort og var klare i juni.   Dataene 

ble oversendt finnene allerede da, og vi etterspurte en tidsplan for installasjonen.  Sommeren var veldig 

stille da det var fellesferie hos dataselskapet, noe vi ble informert om, så alle oversettelsene ble oversendt 

dem 1. august da ferien var over.    

 

Helt fra mai og fremover hørte vi ikke noe fra SRK, og NRR kan bare anta at dette skyltes at det var 

interne misforståelser i Finland mellom SRK og dataselskapet Kehätieto.  Dataselskapet ønsket å inngå en 

kontrakt med oss, og det ble litt vanskelig å forstå hvem som faktisk skulle ha pengene, da det i 

kontrakten fra dataselskapet sto den samme betalingen som i kontrakten med SRK, mens NRR trodde det 

kun skulle dreie seg om service og vedlikehold. 

 

Så inviterte SRK NRR til et Skype-møte som ble avholdt den 5. oktober.  Under dette møte ble alt 

avklart, det viser seg at SRK IKKE eier noe som helst, og kan ikke selge oss MyCats, det er dataselskapet 

Kehätieto som er programmets eiere, og som selger oss dette.  Under nettmøtet gikk vi igjennom en 

samarbeidsavtale med SRK hvor vi går inn med like stor innflytelse i programmet.   

 

Umiddelbart etter møtet signerte vi kontrakten med Kehätieto, og så snart vi fikk kontrakten signert 

tilbake fra dem ble første del av betalingen av programmet gjort.  Før dette var Kehätieto lite villige til å 

fortsette å jobbe med implementeringen av programmet da de ville ha kontrakt og betaling på plass først. 

Nå jobbes det med implementering, og vi svarer på spørsmål Kehätieto har om våre data, så nå er vi i 

gang!  Vi har også oversatt noen gjenglemte fraser, og nå venter vi bare på tilgang til prøveversjonen.   

NRRs styre deler klubbenes bekymring om forsinkelse rundt implementeringen av MyCats.  Men styret 

mener også at denne forsinkelsen er forårsaket av problemer vi ikke var klar over, og utenfor vår kontroll.  

NRRs styre ser i dag at det er en mulig forsinkelse på 3 måneder for åpning av MyCats.  Vi kan ikke være 

mer spesifikke en dette før vi får tilgang til prøveversjonen og kan se hvordan våre data ser ut og hvor 

mye arbeid det vil være for oss før det kan åpnes for alle.   

 

Vi har pr. i dag ennå ikke tilgang til prøveversjonen av programmet.  Men Kehätieto arbeider med våre 

data, og de holder på med testkjøring.  Vi skulle få tilgang denne uka, men har ikke fått det pr. i dag.   
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INVITASJON TIL NRRs 54. GENERALFORSAMLING 2017 
 

 
NRRs generalforsamling 2017 avholdes den 24. februar til 26. februar på Thon Hotel Vettre, Asker. 
Møtestart fredag er berammet til kl. 16.00. 
Timeplanen sendes sammen med delegatmappen til delegatene ca. 1 uke før GF – dette gjøres pr epost. 
Ferdig trykte delegatmapper vil bli utdelt på generalforsamlingen. 
Forslagene sendes til klubbene senest 3 uker før generalforsamlingen. Klubbene anmodes om å 
beramme delegat – styre og – eller medlemsmøte i denne 3-ukers periode for å gjennomgå forslagene.  
 
Eventuelle elevprøver vil bli avholdt fredag kveld. Klubbene anmodes om å gi beskjed til sine 
medlemmer, og søknadene sammen med alle dokumentene må være postlagt senest 10. januar 2017. 
Elevprøver kan også etter avtale tas på kontoret gjennom hele året. 
 
Klubbene oppfordres herved til – så snart de har avholdt sine generalforsamlinger om å sende inn sin 
påmelding.  Klubber som avholder sin generalforsamling på nyåret bes ta kontakt for egen frist. Frist for 
postlegging er 10. januar 2017.   
Påmelding med alle dokumenter sendes samlet og  pr post til NRRs kontor. 
 

 
Påmelding til NRRs generalforsamling skal inneholde: (ref § 17) 
 
Dok. 1 Antall delegater og varadelegater med navn og e-postadresse. 
Dok. 2 Liste over medlemmer med adresser pr 01.10.16 (med oppgaver over antall hoved- og  familie 
medlemmer samt kontingenten(e)s størrelse. 
Dok. 3 Oversikt over styre (med adresse, telefonnummer til styremedlemmene). 
Dok. 4 Årsberetning fra klubben 
Dok. 5 Oversikt over antall medlemmer, styremøte, medlemsmøter, stamnavn og registrerte kull 
Dok. 6 Regnskap (revidert) 
Dok. 7 Forslag til generalforsamlingen, disse skal også sendes elektronisk i Word format. Har ikke 
klubben forslag, faller dok. 7 bort. 
 
Hvis disse dokumentene ikke er ankommet NRRs kontor innen innkallingsfristen utløp, medfører 
dette tap av stemmerett for gjeldende klubb. 
 
Med alle sendinger skal det være et følgeskriv (forside) hvor det fremkommer hvilke papirer som 
oversendes. Det brukes ett nytt ark for hvert dokument. 
Forslag skal skrives fortløpende i ett dokument, og alle dokumenter skal være sortert i ovenstående 
rekkefølge.  
 
Påmeldinger som ikke inneholder alle påkrevde opplysninger, vil bli returnert. Ved spørsmål kontakt 
NRRs kontor: kontoret@nrr.no eller pr telefon 69 61 27 54 
 

mailto:kontoret@nrr.no
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Klubbene regner ut delegater på følgende måte: 
Utenom klubbens første delegat velges en delegat for hvert påbegynt 100-tall medlemmer. Det vil si at 
en klubb med fra 1 til 100 medlemmer har 2 delegater, en klubb med 101 medlemmer har 3 delegater 
osv. Som grunnlag for utregning av delegater til NRRs generalforsamling skal det brukes det antall 
medlemmer i klubben som har betalt kontingent pr 1.10.2016. Både hoved – og familie medlemmer 
teller med. 
 
Husk at kontingent til NRR (kr 1.500,- pr delegat) må være betalt for ikke å miste stemmeretten. 
Faktura vil bli sendt klubbene i januar, etter innsendelsesfristen. 
Alle andre forfalte fakturaer må også være betalt. 
 
Reise dekkes av NRR på billigst og mest hensiktsmessig måte, for inntil to delegater. 
Overnatting/bevertning dekkes ikke. 
Klubbene ordner selv med billetter. Kun utgifter til billigste billetter og minipris refunderes.  
NRR oppfordrer til å bestille reise i god tid for billigst mulig billetter. Ved bruk av egen bil dekkes 
kjøregodtgjørelse med 50 % av statens satser. Godtgjørelse for passasjer vil ikke bli dekket. Reiseregning 
sendes til NRR innen 4 uker etter avholdt generalforsamling. Reiseregning finnes bakerst i 
delegatmappen. 
 
Letteste ankomst med fly/tog: 
Fra Gardermoen tar man Flytoget til Asker, derfra er det 5 min kjøretur til hotellet. 
NRR oppfordrer alle til å ta så sent fly/ tog som mulig på søndag! 
 
 
Det må reserveres rom via NRRs kontor – fortrinnsvis sammen med påmeldingen, og senest innen 17. 
januar. Navnene på de som skal overnatte må oppgis med fordeling på dobbelt/enkeltrom, dette 
gjelder også deltagere fra klubbene som ikke er delegater. (for eksempel tilhørere) Klubber som har 
delegater/medlemmer som vil være tilstede, men ikke bo på hotellet og som skal ha dagpakke og/eller 
festmiddag må melde dette til NRRs kontor innen 17. januar.  
 
Priser:  Enkeltrom pr person   kr. 3396 ,- (hele helgen) 
 Dobbeltrom pr person  kr. 2996 ,-   ” 
 Dagpakke/lunsj for ikke boende kr.   521 ,- 
 Supé lørdag kveld- ikke boende kr    890 ,-  
 
Hotellregningen skal være oppgjort før avreise fra hotellet. Deltagerne må ha med kort/kontanter, og 
kan ikke forlate hotellet før regningen er betalt. Det må oppgis på forhånd om man medbringer dyr på 
rommet. 
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Oppholdet inkluderer: 

Fredag:  En 3-retters middag, 2 enheter valgfri drikke til middag. 

Lørdag/søndag:   En assortert og velsmakende frokostbuffé, lunsj, mineralvann til lunsj. 

Lørdag kveld:  En 3-retters festmiddag, aperitiff (1 glass musserende), 2 enheter valgfri drikke og 
kaffe/avec.  

Ubegrenset med kaffe/te/kakao, pausebuffet med frukt, kaker, kjeks, smågodt og softis. 
 
 

 
 

 
Vi ønsker alle klubbene velkommen! 

 
 

Med vennlig hilsen 
For NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND 

 
Hanne M Lund 

Forbundssekretær 
Gressvik 21.11.2016 
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