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Referat fra styremøte 20.01.2015  

Sted:  Quality Airport Hotell, Gardermoen 

 
Tilstede: 

Gøran Vinje (GV) – President 

Maria Myrland (MM) – Visepresident 

Åge Pedersen (ÅP) – Styremedlem 

Jon Arne Didriksen (JD)– Styremedlem 

Trond Bertelsen (TB) – Styremedlem 

Lena Marthinsen (LM) – Styremedlem 

Anne Gro Bergersen (AB) – Varamedlem 

Lena Ahlros (LA) – Stambokfører 

Hanne M Lund (HL) – Forbundssekretær/sponsorkoordinator – permisjon 

 

Ikke innkalt:  Kristine Finckelsen 

 

 
Saks nr Tekst 

3-13 Nytt utstillingssystem 

Styret har mottatt en liste fra onlinegruppa (omtalt i referat 23.09.2014), og vil be 

om et kostnadsoverslag før det vil bli laget en endelig prioritert liste som blir 

presentert på NRRs generalforsamling (GF) i februar. 

Bruksanvisningen til klubbene vil bli oppdatert.  

 

33-14 Diplomering, oppdatering av regelverket, gjennomgang av spørsmålsbasen.             

Oppdatert lovverk for 2015 ligger nå ute på NRRs nettside. Etter GF oversendes 

forespørsel til de forskjellige komiteene for utarbeidelse av flere spørsmål til 

databasen.  I tillegg må allerede eksisterende spørsmål kontrolleres slik at endringer 

i lovverket blir hensyntatt i spørsmålsdatabasen.   

 

Det er et stort arbeid som må gjøres før ny diplomeringsrunde kan settes i gang. 

 

35-14 NRRs hjemmeside, arbeide med ny side, oppdatering av den eksisterende. 

NRRs hjemmeside er oppe å går igjen etter bytte av webhotell som følge av 

systemkrasj på det gamle hotellet.  Det jobbes aktivt med en helt ny hjemmeside.  

 

36-14 Revisjon av skjemaene på NRRs hjemmeside 
Alle skjema til bruk for enkeltmedlemmer og klubber er nå revidert og oppdatert og 

logo for ny hovedsponsor er kommet på.  

 

37-14 NRRs GF 

Det ble gjennomgått en del praktiske ting i forhold til NRRs GF.  Forslag ble 

gjennomgått, utkast til timeplan og agenda ble satt opp. 

Styrets egne forslag ble diskutert og gjennomgått.   
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38-14 Sponsoravtaler for 2015 
Ny hovedsponsor er på plass: Premium Pet Products A/S, som vi bedre kjenner 

under navnet Eukanuba.  NRRs styre takker sponsorkoordinator for å ha forhandlet 

frem en god avtale for NRR. 

Royal Canin, Kattens og Hill`s fortsetter som del-sponsorer.   

Det forhandles også med flere aktuelle delsponsorer. 

 

39-14 Rettslig inndrivelse av utestående fordringer 
NRR har engasjert advokat som følger opp saken. 

 

40-14 Oslo Pet Show 2015 
Styret har fått brev fra NORAK hvor de bekrefter å ha avlyst sin utstilling i 

november 2015. Dette frigjør NRRs mulighet til å være med på Oslo Pet Show i 

2015.  Kontrakten med Argus er etter dette kommet i havn og ansvarsgruppe for 

utstillingen er på plass. UK er aktivt med i ansvarsgruppa, og Kristine Finckelsen 

har sagt ja på UKs forespørsel om å være utstillingsleder. 

 

01-15 Klage på klubb, ang medlemskap. 
Styret har fått en henvendelse fra et medlem som ikke får svar på sine spørsmål og 

henvendelser til sin klubb.  Dette er en intern sak mellom klubben og medlemmet, 

og ikke noe som NRR går inn i. 

NRRs styre velger likevel å sende en henvendelse til klubben for å be dem svare 

sitt medlem. 

 

02-15 DK 8-14 
Dette er en sak hvor to medlemmer er i konflikt.  

Klagen gjelder NRR DiR §6, a-e.  

Innklager og innklagede har begge fått 4 mnd utstillings- og oppdrettskarantene. 

Vedtaket er sendt de berørte parter og deres klubber. 

 

NRRs styre ønsker å presisere viktigheten av å ha gode skriftlige kontrakter for å 

forebygge slike konflikter. 

 

 

Eventuelt 

 
 Utpekelser til komiteer 

Styret arbeider med å finne gode kandidater til de forskjellige komiteene, og dette 

vil være på plass før NRRs GF. Det skal utpekes personer til HU, UK og AR i år. 

 

 Ny hovedsponsor, promotering av sponsorer 

Kontoret vil sende ut et ferdig oppsatt banner til bruk på klubbenes nettsider når 

alle sponsorer er på plass. NRRs styre anbefaler på det sterkeste at klubbene legger 

dette ut og promoterer våre sponsorer på klubbenes hjemmesider.   
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På våre utstillinger skal alle sponsorer presenteres og navngis individuelt minst to 

ganger i løpet av utstillingsdagen; et minimum er under presentasjonen av 

dommerne, og igjen under panelene.  Hver sponsor skal presenteres med navn. 

 

 Krystallkatten   
Hadeland Glassverk har avsluttet sitt samarbeid med NRR om Krystallkatten.  

Styret ønsker likevel at premier i denne konkurransen deles ut til vinnere pr august 

2014, og også senere i år for vinnere pr august 2015.  NRR betaler premiene for 

disse to årene. Utdelingen for 2014 blir på Agderkattens utstilling 7.- 8.mars 2015. 

Utdelingen for 2015 vil finne sted en gang etter endt konkurransetid august 2015.  

Deretter vil Krystallkatten som konkurranse bli lagt på is inntil evt. en ny sponsor 

ønsker å overta denne. 

 

 Krav til gentest av MCO fra 01.01.2015 

Alle medlemmer som har sendt inn stamtavlerekvisisjoner før årsskiftet 

(dokumentert kommet inn til klubb innen årsskiftet) vil få stamtavler på kattungene 

uten å måtte levere test på foreldrekattene.   

For førstegangsregistrering av avkom (gjelder både mor og far) må 

stamtavlerekvisisjoner som er kommet til klubb i 2015 måtte medfølges av 

testresultater på foreldrene om kattungene skal få stamtavler.   

 

Se FIFe OR, § 6.13, MCO, m/tillegg for NRR og FIFe OR § 3.5.1 m/ tillegg for 

NRR for testprosedyre. 

 

 

 

Økonomi 

 

  

 Vi har tilfredsstillende likviditet, til tross for at Vitpro AS (Tropehagen/Tam) ikke 

har betalt utestående faktura på kr 150 000,-. 

 

 

 

 

Rapporter fra komiteer 
 

AR Rapport mottatt 

Det er behandlet søknad om 4 kull på 24 måneder, samt bruk av avlshann utenfor 

FIFe.   

Styret har også mottatt ARs årsrapport.   

 

UK Rapport mottatt. 

UK har kommet med forslag til datoer for SWS i Norge i 2017, 2020 og 2023. 

Disse er sendt til FIFe og ligger nå på FIFes Utstillingskalender. 
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HU Rapport mottatt 

HU har tatt opp problematikken rundt påtegnelsen på stamtavlene mht gentest på 

MCO som er testet etter nye regler.   

Styret har mottatt HUs årsrapport. 

 

LK Mottatt oppdatert lovverk for 2015. Løpende kontakt 

 

DK Rapport mottatt. 

DK tar opp problematikken rundt hvem som skal ha tilsendt vedtak i saker, og 

mener både innklagede og innklager skal ha vedtaket der de begge regnes som part 

i saken. DiR §8 fastslår begge parters ankemulighet.   

Ellers har DK rapportert 2 ferdigstilte saker, og en sak der NRRs styre har bedt DK 

gjøre endelig vedtak, da styret erklærte seg inhabile i saken.   

 

DK arbeider med forslag til endring av DIR fremfor NRRs GF, samt årsrapporten.   

 

 

 

 

Terminliste for styremøter 2015:     27.februar 2015 

 

 

Gøran Vinje     Maria Myrland    

President     Visepresident 

  

    

Åge Pedersen     Trond Bertelsen 

Styremedlem     Styremedlem 

 

 

Jon Arne Didriksen    Lena Martinsen 

Styremedlem     Styremedlem 

     

  

Anne Gro Bergersen 

varamedlem 
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