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Møtereferat Ref.: Utstedt: 

Styremøte  08.02.2019 

Ledet av:  GV Sted: Gardermoen B&B 

Referent: HML Dato: 24.01.19 

 

 

 

Tilstede 

Gøran Vinje (GV) – President 

Tor Arild Jacobsen (TAJ) - Visepresident 

Åge Pedersen (ÅP) – Styremedlem 

Maria Myrland (MM) – Styremedlem 

Terje Krogh (TK) – Styremedlem 

Hedvig L Hasund (HH) – Styremedlem 

Hanne M Lund (HML)- Forbundssekretær/ 

sponsorkoordinator  

 

 

 

Meldt forfall 

Marianne Rapp Hauge – Stambokfører 

 

 

 

Ikke innkalt: 

Britt Jarling (BJ) – Varamedlem 

 

 

 

 

 

Saksnr. Tekst 

 Møtet åpnet kl. 16:00 

 

01-18 Min Katt 

Gjennomgang av status og fremdrift.   

 

Betalingsmodul – Det diskuteres fortsatt med det finske dataselskapet om NRR må betale 

for, og i så fall hvor mye, for denne modulen.  

 

Deling av veteranklassen – Det viser seg i ettertid at delingen av huskatt senior/veteran 

faktisk ligger inn i Min Katt, men tilleggspoengene og listene i den åpne delen inneholder 

noen feil. Dette vil bli rettet og endret tilbake i UR.  

 

PRA på de orientalske rasene:  
Denne mangler fortsatt som obligatorisk test, men resultatene kan legges inn. 

Det planlegges også sammen med det finske forbundet og dataselskapet en gjennomgang 

og en omstrukturering av hele den delen som omhandler helse og tester i systemet. Dette 

for å gjøre den mer brukervennlig både for oppdrettere selv og kontoret. 

 

 

 

 

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 
 

03-18 Oppdretterdiplomering 

Styret gikk gjennom innsigelsene som har kommet i ettertid og styret vil sammen med 

kontoret og LK gjennomgå spørsmålsbasen for eventuelle korrigeringer før vi åpner for en 

ny runde. 

10-18 Strategigruppe for NRR 

Det er innkommet 11 svar fra klubber. Disse vil bli systematisert og presentert på NRRs GF 

2019. 

 

12-18 GDPR – ny personvernlovgivning 

Det har innkommet underskrevne taushetserklæringer fra samtlige klubber. 

Styret vil likevel minne klubbene på å oppdatere disse etter hvert som nye personer får 

tilganger i Min Katt, dette gjelder ved nyvalg og i forbindelse med utstillinger. 

15-18 Mjøskatten – Klubben står fortsatt under administrasjon av NRR. Det arbeides fortsatt med 

Brønnøysundregistret for å få tilgang til kontoer som ble administrert av klubben. Dette for å 

få full oversikt over transaksjonene som er blitt foretatt.  

 

 

 

 

 

 

DK Saker:  DK-sak 02-2018 er behandlet og vedtaket er sendt  

Vedtak: Det er funnet tilstrekkelig bevist at det foreligger brudd på  

NRRs Disiplinærreglement (DiR) § 6 bokstav b), c), d) og e)  

Retningslinjer for Standard Kattehold § 1.1.5, samt § 4.1.5 og 4.1.6   

FIFe Oppdretts- Registreringsreglement (OR) § 2.1   

FIFe Oppdretts- Registreringsreglement (OR) § 3.2   

FIFe Oppdretts- Registreringsreglement (OR) § 4.2, Tillegg for NRR bokstav E punkt 4)  

NRRs karantenereglement § 1  

Grunnet alvorlighetsgraden er det ilagt eksklusjon i 5 – fem – år 

Avlsforbud på alle dyr i bestanden til innklagede og hos fôrverter i ytterligere 3 – tre – år.   

Forbud mot å inneha verv i NRRs klubber og NRR sentralt, dette gjelder også for alle råd og 

utvalg i NRR, for en periode på 10- ti år. 

NRRstyrets vedtak sammenfaller med innstilling fra DK på de to første punktene. Ingen av 

NRRstyrets medlemmer ble vurdert inhabile i saken.  

 

 

 

 

DK-sak 04-2018 er behandlet og vedtaket er sendt 

Vedtak: Det er funnet tilstrekkelig bevist at det foreligger brudd på  

FIFes OR § 3.3, Tillegg for NRR.  

FIFes OR § 2.3.1, Tillegg for NRR. 

NRR kjøpekontrakt punkt 5, 4. ledd 
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Det er ilagt avlsforbud på 6 – seks- måneder  

NRRstyrets vedtak sammenfaller ikke med innstilling fra DK.  

Ingen av NRRstyrets medlemmer ble vurdert inhabile i saken 

 

DK-sak 06-2018 er behandlet og vedtaket er sendt 

Vedtak: Det er gitt en advarsel for forsømmelse av klubbverv. 

NRRstyrets vedtak sammenfaller ikke med innstilling fra DK.  

Ingen av NRRstyrets medlemmer ble vurdert inhabile i saken 

 

 

Eventuelt: 

 

 

Varamedlem Tom Andre Krogdahl trakk seg fra styret den 15.01.2019 av personlige årsaker. 

 

Det arbeides videre med arrangementet «Dyr for alle» på Norges Varemesse i Lillestrøm. 

NRR er innkalt til nytt møte med arrangørene den 14.februar og vil være tilstede der. Det er 

ikke kommet noen reaksjoner fra klubber og kun en henvendelse fra en rasering etter at alle 

har vært invitert til å ta kontakt med kontoret og komme med innspill og forslag til hva de 

kan bidra med. Så dette vil bli etterlyst igjen. 

 

NRRs styre oppfordrer alle klubber om å følge frister, både de som er omtalt i NRRs GL  

(KAPITTEL VIII,  ANNEKS. § 2; Frister og §§ 14 og 15.) og evt andre frister som blir 

oppgitt i følgeskrivene. Det skaper en del ekstra arbeide å etterspørre svar når disse ikke 

holdes. 

 

MyCatsDNA – NRR godtar testresultater fra MyCats DNA så lenge det er huket av på 

testresultatet for at prøven er tatt hos veterinær. Dette etter at NRRs kontor har vært i direkte 

kontakt med firmaet.  

 

Nytt oppdatert lovverk for FIFe og NRR er lagt ut nå på NRRs hjemmeside. 

 

Økonomi:     

Rapporter fra komiteer  

 

AR Mottatt  

UK Mottatt 

HU Ikke mottatt 

LK Løpende kontakt  

DK Mottatt 

 

 

 

 
Fremtidige møtedatoer: 

22. februar 2019 (GF) 
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Gøran Vinje    Tor Arild Jacobsen  Åge Pedersen    

President   Visepresident   Styremedlem 

 

     

Terje Krogh                          Maria Myrland               Hedvig L Hasund (HH)  

Styremedlem                            Styremedlem              Styremedlem   

                           

 

 

                                                                            

mailto:kontoret@nrr.no

