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Angående vedtak i sak 12/07 – innkjøp av nye bur 
(2 tilhørende vedlegg) 
 
 
Generelt:  
 
På styremøte 19. mai 2008 fattet NRRs styre følgende vedtak i sak 12/07; 
 
Vedtak: 
NRRs styre har nå jobbet over et år med sak 12/07: 'Fornying /oppgradering av NRRs burpool' . Dette har vært en lang og møysommelig 
prosess med mange hensyn som har vært vurdert. Etter en totalvurdering ble det på styremøtet 19. mai 2008 besluttet av et enstemmig styre å 
gjøre innkjøp av 100 nye dobbelbur med tilhørende kassetter. Burene er tilsvarende de bur SVERAK bruker i dag og vil så snart som mulig 
bli bestilt fra R-Kås AB i Gnosjö, Sverige. 
 
Ved ankefristens utløp hadde NRR mottatt 9 henvendelser fra klubber som er å anse som klare protester 
på vedtaket, mens 4 andre henvendelser ber spesifikt kun om at sak 12/7 skal sendes på høring til 
klubbene.  
Kun en henvendelse er signert av 3 klubbstyremedlemmer i henhold til NRR GL § 26 (3. ledd).  
NRRs styre anser alle 13 henvendelsene som innvendinger mot vedtaket, og bekjentgjør disse for 
klubbene i henhold til NRRs GL §26 (siste ledd) som vedlegg 1 til dette skrivet. 
Totalt består NRR av 30 klubber. 
 
Basert på de innsendte henvendelsene fra klubbene og innlegg på NRRs diskusjonsliste på Yahoo, 
framkommer det for styret at klubbene har fått både manglende og ukorrekt informasjon rundt styrets 
vurderinger og grunnlag for vedtaket. Derfor ønsker vi med dette skrivet å presentere en sammenfattet 
versjon av styrets vurderinger som dannet grunnlaget for vedtaket om å kjøpe nye bur tilsvarende de som 
SVERAK bruker i dag.  
NRRs styre erkjenner at denne informasjon burde vært presentert for klubbene sammen med vedtaket og 
beklager at så ikke skjedde. 
 
 
Bakgrunn for vedtaket: 
 
Dagens bur ble kjøpt inn i 1986. I 1997 ble det kjøpt inn nye plasttak. Den gang kostet takene 110 000 
NOK, og det var en stor investering for NRR. Allerede i 2001 står det oppgitt i styrereferat at det i flere år 
har vært snakket om å kjøpe bur, men at det dessverre aldri ble noen midler til det.  I 2004 ble det bestemt 
at fortjenesten på NRRs juleporselen skulle brukes på burpoolen etter at avdragene fra Porsgrund 
Porselen var nedbetalt. Det er vel ingen hemmelighet at dette innkjøpet medførte store tap for NRR, og at 
NRRs økonomi var svært anstrengt. GF vedtaket fra 2000 om en egen burpool for Nord-Norge, 
inneholdende 120 dobbeltbur, var på dette tidspunktet ikke annet enn en fjern drøm. 
 
Prosessen fram til vedtaket om å kjøpe nye bur har vært omfattende. 
 
I desember 2006 foretok NRRs styre en omfattende evaluering av hele NRR-organisasjonen. En 
fellesnevner i svarene som kom var at det måtte gjøres noe med burene, - de ble beskrevet som slitte og 
ødelagte, og det var en belastning for klubbene å avholde utstillinger med disse burene. 
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Styrets beslutning om å jobbe med fornying av NRRs burpool startet som en naturlig prosess etter 
evalueringen. Misnøyen med burpoolen fra mange klubber var veldig klar. 
 
NRRs økonomi har blitt bedre og bedre de siste årene, og NRR er nå i en situasjon hvor det er midler i 
forbundet til å foreta investeringer som vil komme klubbene og alle enkeltmedlemmene til gode. På 
NRRs GF i 2007 ble NRRs styre spurt om hvilken intensjon NRR hadde med pengene, da det ikke var 
noe mål å samle opp penger. President Christer Einvik forsto tankegangen, og informerte om at et mål 
ville være å satse på en fornying av burpoolen. Allerede på dette tidspunktet var arbeidet med vurderinger 
for fornying av burpoolen godt i gang. 
 
Videre ble arbeidet med burpoolen opplyst til klubbene første gang i forbindelse med innkallingen til 
NRRs styremøte i april 2007. Siden dette styremøtet fram til vedtak ble fattet 19. mai 2008, har denne 
saken vært innkalt /opplyst og behandlet på samtlige møter. I løpet av denne tiden har styret vært i 
kontakt med både norske og utenlandske produsenter av bur. Styret har også siden oktober 2007 hatt 
mange korrespondanser angående denne saken med burbilsjåføren. 
 
På GF i 2008 foreslo NRRs styre å investere i 100 nye dobbeltbur.  Det ble gitt klar beskjed om at 
godkjennelse av denne posten medførte en investering på 180 000 NOK i 100 nye dobbeltbur. Dette er 
også referatført. Det ble også opplyst om at styret jobbet med flere alternative burtyper. Budsjettet ble 
enstemmig godkjent. 
 
Helt fra starten har styret arbeidet med 3 hovedalternativer for fornying av burpoolen.  
 
Disse har vært følgende: 
 
 
1) Pusse opp eksisterende burpool:  
 

Dette alternativet innebærer at vi må gjennomgå de burene vi bruker i dag, og erstatte utslitte og 
ødelagte deler. I tillegg skulle alle bunnene erstattes av nye bunner med en bedre og mer solid feste- / 
låse-mekanisme for beina. 
Prismessig vil dette alternativet være avhengig av hvor mange burdeler som må erstattes. Med 
budsjett fra GF 2007 på 180 000 NOK kunne styret valgt å kjøpe inn 183 bunner til våre 250 
dobbeltbur (jfr. priser fra alternativ 2). Resten av bunnene måtte vi evt. kjøpt inn til neste år hvis GF 
2009 hadde godkjent en slik bevilgning. Alternativt kunne vi kjøpt og erstattet ødelagte deler etter 
prisantydning spesifisert i alternativ 2. Flere plasttak er nå sprukket og må erstattes. Jamfør alternativ 
2 for en egen vurdering av prisen på disse. 
På samme måte som de andre alternativene, vil dette alternativet kreve flere faser med økonomiske 
bevilgninger fra NRRs GF’er før burpoolen er i den tilstand vi ønsker.  

 
 

 
2) Fornye burpoolen ved å kjøpe nye bur tilsvarende de vi har i dag: 
  

I dette alternativet var tanken at vi gradvis skulle erstatte den eksisterende burpoolen med nye bur 
tilsvarende de vi har. I tillegg hadde vi et ønske om å øke burpoolen med 50 nye bur på sikt, slik at 
den utgjorde totalt 300 dobbeltbur. Vi var tidlig i kontakt (via Rolf Halvorsen i sponsorutvalget) med 
en produsent i Polen da vi mente dette ville være det klart billigste alternativet. Da dette viste seg å bli 
det dyreste alternativet ble det raskt forkastet. Senere har vi vært i kontakt (via burbilsjåfør) med en 
norsk produsent (Mac Weld på Fetsund) som kun kan lage bunnplate med bein, sidevegger og 
bakvegger. Pris og informasjon om gitterfront og plasttak har styret framskaffet fra forskjellige andre 
produsenter. 
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Priser (per dobbelbur) :  
 - bunn, sidevegger, midtvegg, og bakvegg:      1680,60 NOK  
 - plasttak  ca 450 NOK + MVA + støypeform:  ~1150 NOK 
 - gitterfront:        > 300 NOK 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 TOTALT:          over 3000 NOK 
 
 
Vegger og bunn i alternativ 1 og 2 produseres i samme materiale (aluminium) som de burene vi 
bruker i dag. Gitterfronten i alternativ 1 og 2 er av samme type og materiale (galvanisert rustfritt stål) 
som burene i alternativ 3 (SVERAK bur). Prisen som er angitt ovenfor er på fronter i samme størrelse 
som SVERAKs bur og uten festeanordning for norske bord. 
 
I prisen på plasttak ovenfor er produksjon av en støpeform til takene inkludert. Denne må lages på 
nytt og koster mellom 50-70.000 NOK å produsere. Vi har foreløpig kun fått anslag på denne. I 1997 
betalte NRR ca 50 000 for støpeformen, men den er kommet bort. Firmaet som produserte formen 
eksisterer ikke lenger. En del av deres former/verktøy er blitt tatt vare på, mens noe er smeltet om 
eller kastet. Firmaet ble delt i to før opphøret og solgt til to forskjellige foretak. Det ene har gått 
konkurs, og ble solgt til et firma i Oslo. Det andre ble solgt til et firma i Karlskoga som NRRs 
burbilsjåfør også har vært i kontakt med tidligere. Med bakgrunn i dette anser vi det som svært lite 
sannsynlig at denne formen fortsatt eksisterer. 
Burbilsjåføren har imidlertid startet nye undersøkelser, og dersom formen mot all formodning skulle 
dukke opp, så vil vi informere om det før klagefristen utløper. Vårt vedtak vil uansett opprettholdes, 
da de svenske burene er vesentlige billigere selv om man ser bort i fra prisen på støpeformen. 

 
Dersom en ny støpeform kan lages i tre, vil formen naturlig nok bli billigere. Verken vi eller 
burbilsjåfør har per dags dato funnet noen som har det utstyret de trenger for å lage en slik i tre til en 
akseptabel pris. Enhetsprisen vi har fått fra produsent av vakumstøpte produkter er eksklusiv formen, 
og vil uansett påløpe 450 NOK +  mva. 

 
Anslaget vi har fått på støpeformen er mellom 50 000 og 70 000 NOK, og kommer i tillegg til 
enhetsprisen. Vi forholder oss derfor til 60 000 NOK ved beregningene. 

 
Enhetsprisen for takene blir da avhengig av antall tak som produseres. For eksempel vil 1 nytt tak 
totalt koste (~450 +mva +600) ca 1150 NOK ved en produksjon på 100 tak som det er budsjettert 
med. 
 
Vi har ikke fått oppgitt leveringstid fra noen av produsentene. 

 
 

 
3) Fornye burpoolen ved å kjøpe nye bur tilsvarende de SVERAK bruker i dag:  

(Alternativet vedtatt i sak 12/07) 
 
Dette alternativet innebærer at vi kjøper nye bur tilsvarende de som SVERAK bruker i dag fra R-Kås 
AB i Gnosjö, Sverige (se vedlegg 2 for bilder som viser oppsatte bur og kassetter med sammenlagte 
bur og bein). I løpet av en 2 til 3-års periode ønsker vi å erstatte hele dagens burpool (250-300 
dobbeltbur) med denne type bur. 
Burene er produsert i galvanisert rustfritt stål, mens beina er elektrolytisk forzinket for å forhindre 
korrosjon. Dette materialvalget medfører at disse burene er noe tyngre enn i alternativene over.  
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NRR innhentet et tilbud på komplette bur, med bunn og bein, fra R-Kås AB første gang 11. mai 2007. 
Etter dette har materialkostnadene steget 2 ganger, totalt 50%. Siste økning i materialkostnader på 
35% ble NRR opplyst om etter at vedtaket i denne saken var fattet på styremøte 19. mai d.å. Nytt 
tilbud fra R-Kås, mottatt 1. juli 2008, viser at et komplett dobbeltbur (inkl MVA) i dag koster 1484 
NOK. Denne prisen er under halvparten av prisen på bur (og burdeler) i alternativ 1 og 2. Med dagens 
pris kan vi fortsatt holde budsjettet og kjøpe inn 100 nye dobbeltbur med tilhørende kassetter i dette 
alternativet. I tillegg koster bakvegg (plastplater laget i polykarbonat) til alle 100 burene ca 1500 
NOK. Disse svært sterke bakveggene har en metallisk side som kan brukes som en lekker innside i 
bakveggen. 

 
Leveringstiden for burene er 7-8 arbeidsuker. 
 
 
 

Begrunnelse for vedtaket: 
 
Det er mange grunner til at NRRs styre har vedtatt å kjøpe inn nye bur av samme type som SVERAK 
bruker. 
Nedenfor følger en punktvis beskrivelse av de argumentene som har vært avgjørende i vår begrunnelse 
for vedtaket i sak 12/07 fattet på NRRs styremøte 19. mai 2008: 
 
 
Pris på burene: 
Et av de viktigste argumentene for vedtaket har vært den store prisforskjellen på bur / burdeler mellom 
alternativene presentert ovenfor. Ut fra prisantydningene framkommer det at prisen på de burene styret 
har vedtatt å kjøpe er under halvparten av prisen på nye bur av den typen vi eier i dag.  
 
Enkel rigging:   
Et annet viktig argument har vært prinsippet med at disse burene henger sammen som én enhet. Dette 
medfører at burene er svært enkle og hurtige å rigge/demontere. Vi vet at det en rekke klubber, særlig i 
distriktene, som ikke har økonomi til å bruke riggelag til dette formålet. Dermed blir det til at noen, ofte 
få medlemmer i klubben, må gjøre denne tunge jobben. 
NRR har også mottatt flere klager og henvendelser fra klubber om at burene har vært pakket feil fra 
forrige utstiller. I og med at de nye burene vi planlegger å kjøpe pakkes som én enhet i bunnplaten, vil det 
nærmest være umulig å pakke burene feil. 
De burene styret har vedtatt å kjøpe, rigges på følgende måte (se vedlegg 2); 
Man drar bunnplaten med hele buret ut av kassetten. Videre legges dette på beina (som finnes i egne 
kassetter), og buret ’reises’ opp fra bunnplaten. Deretter fester man sidevegger (og evt skillevegg) med 
små plaststrips slik at buret holdes solid sammen. Strips utgjør en ubetydelig utgift og vil bekostes av 
NRR og følge med burbilen.  
 
Skånsom pakking som bevarer burene: 
En av hovedgrunnene til at den burpoolen NRR eier i dag er svært slitt, skyldes den ekstremt kompakte 
måten burene pakkes på. Mange som har rigget disse burene kjenner godt til problematikken hvor man 
nærmest må presse inn det siste buret i kassettene for å få plass til det antallet som kreves i hver kassett. 
Dette sliter veldig og skader burene. 
På grunn av den skånsomme måten de svenske burene pakkes i kassetter med god plass mellom hvert bur, 
vil slitasje i riggeprosessen være minimal.  
Tiltross for at denne type bur krever større plass enn de burene NRR eier i dag, vil ikke dette være i 
konflikt med den måten NRR transporterer burene mellom utstillingen, dvs en egen semitrailer. I Sverige 
pakkes 240 dobbelbur i en konteiner på 2,5 x 6 meter. NRR har i dag en semitrailer med lastekapasitet på 
2,5 x 12 meter (altså dobbelt så stort!) som transporterer 250 dobbeltbur mellom utstillinger. Vi har i 
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tillegg en del ekstra utstyr som dommerbord, dommerbur, sponsorvarer og NRR-tønna som skal 
medbringes, men det skulle allikevel være nok plass.  
 
Solide bur:  
Dette argumentet henger delvis sammen med det forgående. I og med at selve buret pakkes ned i 
bunnplaten, og plasseres i en kassett hvor hvert bur står uten kontakt med andre, unngår man fysisk 
slitasje på metalldeler ved at burene presses mot hverandre slik vi har det i dag på den norske burpoolen. I 
tillegg har vi på henvendelser til SVERAKs burpoolansvarlig fått tilbakemeldinger om at det kun har vært 
1 skade (et bein som var bøyd) på SVERAKs burpool (som tilsvarer nesten 3 stk NRR burpooler) det 
siste året. SVERAK arrangerer ca dobbelt så mange utstillinger som NRR i løpet av et år. 
 
Mulighet for alternative buroppsett: 
På større utstillinger i Europa er det vanligere at utstillingsarrangørene bruker en buroppstilling som 
krever en åpen løsning i den delen av buret som vi kaller bakveggen. Grunnen til dette er at burene 
plasseres i kvadratiske områder (20-30 dobbelbur) med åpningene (dvs inngangen til selve buret) inn i 
kvadratet. Dette buroppsettet gjør at utstillere kan bruke området inne i kvadratet til å stelle kattene, hvile, 
eller lignende. Samtidig kan publikum vandre fritt og studere kattene fra utsiden. Dette er en løsning på 
buroppsett som er umulig med de norske burene, i og med at bakveggen er permanent lukket av en 
metallplate. Dessverre er det langt fra alle klubbene som har store nok utstillingshaller til et slikt 
buroppsett, men ved å kjøpe den burtypen NRRs styre har konkludert som det beste alternativet, åpner vi 
i hvert fall for muligheten til dette, både nå og i framtiden.  
 
Enklere oppheng av burpynt: 
På de burene NRR eier i dag må hele plasttaket delvis eller helt fjernes for å komme til med stropper eller 
klips for oppheng av burpynt. På grunn av at de burene vi nå vil kjøpe har en åpen løsning i taket, vil det 
være svært enkelt å komme til for å henge opp stropper eller klips til burpynt. Alle som har vært på 
svenske utstillinger kjenner til dette.  
 
Samme burtype som SVERAK bruker: 
SVERAK har per i dag en burpool bestående av 3 konteinere á 224 dobbelbur, totalt 672 dobbeltbur.   
Når NRR arrangerer Scandinavian Winner Show (annen hvert år) må vi, slik situasjonen med antall 
norske bur er i dag, låne bur fra SVERAK eller svenske klubber som eier egne bur. Ved å benytte samme 
type bur som SVERAK får vi én type bur på de utstillingene vi låner bur fra Sverige. Vi har i år også lånt 
bur fra Sverige for å muliggjøre flere klubbers ønske om å arrangere store utstillinger samtidig som en 
andel av vår egen burpool har vært i Nord-Norge. Hvis NRR eier samme type bur som SVERAK vil det 
samtidig være mulig og kanskje mer aktuelt for SVERAK å låne bur fra NRR. 
 
Burprodusent med solid erfaring: 
R-Kås AB i Gnosjö i Sverige har bred erfaring med å produsere utstillingsbur. I løpet av de siste 9 år har 
firmaet produsert over 1000 dobbeltbur. SVERAK har kjøpt inn 996 dobbeltbur, hvorav en rekke av disse 
er kjøpt inn til svenske klubber som dermed har kunne benytte SVERAKs prisrabatt.  Dette firmaet 
produserer komplette bur med bunn og bein, slik at man som kunde kun forholder seg til en produsent. 
 
Ny variant av de svenske burene:  
(etter at vedtaket ble fattet) 
Basert på de henvendelser vi har mottatt og diskusjonene som har vært i andre fora, har vi forstått at den 
åpne bakveggen på de svenske burene har vært et kritikkverdig moment fra flere. Derfor har NRRs styre 
besluttet å kjøpe disse burene med en lukket bakvegg. Dette vil vi gjøre ved å kjøpe en hardplast plate 
(plastplater laget i polykarbonat) som festes på innsiden av bakveggen med strips. Plastplater i 
polykarbonat har dessuten selvslukkende egenskaper ved brann og utgjør på ingen måte en brannfare i 
utstillingshallene. Prisen på plastplaten er ubetydelig (jfr ovenfor) og vil ikke endre antall bur som blir 
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kjøpt i denne omgang. Dermed vil alle bur som ankommer en klubb for utstilling ha fast bakvegg som 
kan fjernes midlertidig hvis ønskelig.  
 
Nord-norsk burpool –  krav om flere bur: 
På NRRs generalforsamling i 2000 ble det bestemt at det skulle opprettes en egen nord-norsk burpool. 
Det sittende NRR styret ønsker å realisere de nord-norske klubbenes drøm om egen burpool og ser 
samtidig store fordeler for alle andre klubber med dette. I dag er NRR i en situasjon hvor en andel av 
burene (normalt 4-5 kassetter – tilsvarende 96-120 dobbeltbur) i utgangspunktet skal sendes til Nord-
Norge i perioden 1. juni til 10. august (jfr UR 1.2 tillegg for NRR). Dette medfører at klubber i andre 
deler av landet som ønsker å arrangere utstillinger i denne perioden må akseptere å begrense antall katter 
til mellom ca 250-300 avhengig av hvor stor del av burpoolen som er i Nord-Norge.  
Ved å opprette en nord-norsk burpool vil de nord-norske klubbene få muligheten til å spre sine utstillinger 
utover hele året. Dette vil også gjøre at klubbene lengre sør i landet kan arrangere større utstillinger i 2,5 
måneder ekstra av året. 
Eneste måte å gjennomføre GF vedtaket om en nord-norsk burpool på, er å øke antall bur i NRR.  
 
 
 
Konklusjon: 
 
NRRs styre har behandlet sak 12/07 på nytt etter innvendingene som er kommet. Vi opprettholder 
vedtaket i sak 12/07 fattet på NRRs styremøte 19. mai 2008. Derimot fornyer vi ankefristen på 
vedtaket med 5 uker (absolutt siste frist onsdag 13. august 2008) fra klubbenes mottakelse av dette 
skrivet.  
 
Vi ønsker å presisere at tidligere innvendinger fra klubbene på det opprinnelige vedtaket samtidig 
annulleres slik at de klubber som etter denne informasjon fortsatt er imot vedtaket MÅ sende nye 
protester. Som nevnt tidligere i dette skrivet velger NRRs styre å gjøre dette pga at vi innser at klubbene 
tidligere har fått for dårlig informasjon om bakgrunnen for vedtaket. 
 
Ved utløp av ankefristen vil NRRs styre gjøre en ny vurdering av vedtaket på bakgrunn av eventuelle nye 
protester fra klubbene. Hvis vi da, med dette skrivet som begrunnelse for styrets vurdering, finner at et 
flertall av klubbene er imot vår beslutning, vil vi annullere vedtaket. NRRs styret vil derimot ikke gjøre 
noen av de andre alternativene som en erstatning for vedtaket i sak 12/07. Dette ville i så fall være en 
handling vi mener ikke er hensiktsmessig for forbundet og ikke kan stå inne for. Andre alternativer må 
eventuelt pålegges NRRs styre fra en generalforsamling. 
   
Hvis det skulle være noe som er uklart vedrørende vedtaket eller begrunnelsen for dette, anmoder vi 
klubbene til å ta kontakt med NRR for nærmere klargjøringer. 
 
Med Vennlig Hilsen  
for NRRs styre 
 
Christer Einvik 
President NRR 
 
9 juli 2008 / Tromsø 
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Fra: Elin Sandvik [mailto:mkvsandv@online.no]  
Sendt: 13. juni 2008 17:01 
Til: NRR 
Emne: Bur 

  

Vi i Vestkystkatten stemmer NEI for nye svenskebur. 

MVH 
Elin Merete 

Vestkystkatten 

 



 
 
Trønderkatten 
V/ Styret 
          Børsa 15.06.08 
 
 
NRR 
V/ Styret 
Østre Strandv 70 
3482 Tofte 
 
 
 
Klage på styrevedtak. 
 
Trønderkatten kommer herved med en klage på vedtak gjort av NRRs styre i sak nr 12/07. 
 
Trønderkatten kan ikke uten videre stille seg støttende til vedtaket slik det står, med de 
opplysninger som har kommet fram i saken etter at referatet kom ut og krever derfor at vedtak 
i denne saken blir omgjort, og ikke trår i kraft.  
 
Vi krever at denne saken sendes ut på høring til klubbene før vedtak i saken blir fattet. 
 
 
 
 
For Trønderkattens styre 
Beatrice Hove 
Ekstern sekretær 



 

Fra: Terje Paulsen [mailto:purplehaze@hesbynett.no]  
Sendt: 4. juni 2008 01:55 
Til: 'NRR-kontoret' 
Kopi: aina.hauge@uis.no; Monica Lundetræ; Signe Sirevaag Thorsen; <steven.l.jones; Jarle 
Eikeland; landsnes kirsten werner; Rune Jonny Kjar; Siv Johnsen; Solveig Kristiansen 
Emne: Sak 12/07 

  

Protest på vedtak i sak 12/07 i medhold til GL § 26 

RORAK har på styremøte i kveld besluttet å protestere på styrets vedtak om å gå til innkjøp av 
"svenskeburene" på nåværende tidspunkt. 

Vi er av den oppfattning at et slik gjennomgripende skifte av utstillingsbur ikke bare kan tres ned 
over hodene på klubbene, uten at disse 

klart får et nyansert bilde av hva dette er og hvilke alternativer vi står ovenfor. 

Et virkemiddel for å skape interesse, fortrolighet eller det motsatte for disse burene, vil kunne 
være å sende en kassett med burbilen til hver 

utstilling, slik at alle får prøve ut rigging og tilrettelegging av disse. 

På denne måten vil alle klubbene danne seg et bilde av hva vi ønsker for framtiden i Norge. 

  

  

For RORAK 

Terje Paulsen 

Nestleder 

 



 
 
 
         Den 12.06.2008 
 
 
 

Protest 
 

TERAK ønsker at NRRs styrevedtak om innkjøp av 100 nye ” svenskebur” blir trukket 
tilbake. 
Vi ber om at det blir sendt ut en høring til klubbene om begrunnelsen for vedtaket.. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Bitta Mørk sekr. TERAK  
e-mail: bitta.m@online.no  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bitta.m@online.no


Fra: Rolf Halvorsen [mailto:rolf@sos-as.no]  
Sendt: 15. juni 2008 10:24 
Til: NRR-kontoret 
Emne: Innkjøp av nye bur 

  

NRR`s kontor, NRR`s styre. 

  

NORAK har avholdt styremøte og blitt enstemmig enige om å protestere på 
innkjøp av nye ”svenskebur”. Vi vil oppgradere den eksisterende bupoolen, evt. 
kjøpe nye bur lik, (evt. modifisert) de vi har i dag. 

Vi protesterer på at NRR`s styre skal ta avgjørelsen i denne viktige saken alene. 
Dette må bestemmes på et rådsmøte eller helst på en generalforsamling. 

 

Mvh. Rolf Halvorsen 

leder 



 

Fra: Lirak [mailto:lirak@c2i.net]  
Sendt: 14. juni 2008 14:22 
Til: NRR-kontoret 
Kopi: Åshild K Andreassen; Andre Lund; Beate Beili; Cecilie Baarli; Kåre Nave; Lirak; Liv B Holst; 
Nina Pedersen; Roar Celius; Terje Hokholt; Aase Philipps 
Emne: Protest mot innkjøp av nye bur fra Lirak og nekt av registrering i stamklasse 3. 

  

Til NRR, 

1. Lirak ønsker å klage på vedtatte styresak i NRR: Kjøp av 100 nye bur i fra 
Sverige. Dette er noe vi ønsker skal ha ut på høring hos klubbene før eventuelle 
bur blir bestilt. 

2. Protesten mot nekt av registrering i kl. 3 . 

 Begrunnelse for protest 2: 

Lirak protesterer på styrets vedtak om at oppdretter ikke skal få registrert kull i 
klasse 3 fordi hannkatteier nekter å chippe/øremerke hannkatten.  

I begrunnelsen fra NRRs styre står at helseattesten burde vært i orden før 
parringen ble foretatt slik at slike problemer skal kunne unngås. 

I flg NRRs lover skal en slik helseattest ikke være eldre enn 6 måneder gammel 
og den skal være utferdiget etter at katten er fylt 10 måneder, det står ikke den 
skal foreligge før parring foretas., 

Oppretting av stamtavle klasse 3 ble gjort for at man på en ryddig måte skal 
kunne få registrert kattunger man, av en eller annen grunn, ikke ønsket skulle gå 
videre i avl. 
_________________________ 

Lirak 

v/Åshild K Andreassen 



 
 
 
Protest på vedtak i sak 12/07 i medhild av GL § 26 
 
 
Styret i Jærkatten har på styremøte styremøte tirsdag 10.06.08, fattet følgende 
vedtak: 
 
Jærkatten fremmer herved protest mot NRR-styrets vedtak om å gå til innkjøp 
av såkalte ”svenskebur” fattet 19. mai d.å. 
 
Jærkatten mener at vi ikke har fått god nok informasjon om hvilke andre 
alternativer styret har undersøkt, og ber derfor om at klubbene får tilsendt en 
redegjørelse for hvilke alternativer som har vært undersøkt (tekniske data, 
kostnader, vedlikehold etc), sammenlignet med hva oppussing av eksisterende 
burpark vil koste. 
 
Jærkatten ønsker også at NRRs styre sender forslag på eventuelt nytt vedtak i 
denne sak ut på høring blant medlemmene før vedtaket fattes. 
 
Jærkattens begrunnelse for å protestere på vedtaket av 19. mai, ligger i vår 
vurdering av de omfattende konsekvenser vedtak om innkjøp av en ny burtype 
vil få for klubbene.  Jærkatten ber derfor om at klubbene trekkes med i 
beslutningsprosessen og får innsyn i alle anbudene som har vært innhentet. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Arne Torland 
Leder - Jærkatten 



Protest på vedtak i sak 12/07 i medhold av GL § 26

Styret i Webk@tten har på styremøte onsdag 04.06.08, fattet
følgende vedtak:

Webk@tten fremmer herved protest mot NRR-styrets vedtak om å gå til
innkjøp av såkalte «svenskebur», fattet 19. mai d.å.

Webk@tten mener at vi ikke har fått god nok informasjon om hvilke andre
alternativer styret har undersøkt, og ber derfor om at klubbene får tilsendt
en redegjørelse for hvilke alternativer som har vært undersøkt (tekniske
data, kostnader, vedlikehold etc), sammenlignet med hva oppussing av
eksisterende burpark vil koste.

Webk@tten ønsker også at NRRs styre sender forslag på eventuelt nytt
vedtak i denne sak ut på høring blant medlemmene før vedtaket fattes.

Webk@ttens begrunnelse for å protestere på vedtaket av 19. mai, ligger i vår
vurdering av de omfattende konsekvenser vedtak om innkjøp av en ny
burtype vil få for klubbene. Webk@tten ber derfor om at klubbene trekkes
med i beslutningsprosessen og får innsyn i alle anbudene som har vært
innhentet.

Vennlig hilsen

Connie Garfalk, leder Webkatten
Gunn Høyesveen, sekretær
Birgitte Sæther, styremedlem
Siân Griffith, styremedlem
Birgit Fjellstad, varamedlem
Inger Marie Meling, varamedlem



 

-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Hanne Waerenskjold [mailto:batstar@online.no] 
Sendt: 16. juni 2008 22:29 
Til: Janka Lund 
Emne: Agderkattens syn på nye bur 
 
Til styret i NRR, 
 
Agderkatten har idag hatt styremøte, og har blant annet diskutert dette med 
burpoolen. Vi har forstått det slik at vi har til imorgen med å uttale oss i 
saken. 
Vi er selvsagt FOR; opprustning av den eksisterende burpool, og innkjøp av 
nye bur. Vi er derimot litt skeptisk til innkjøp av en annen type bur enn de 
vi har idag, og blande to typer i burpoolen. Det er dermed IKKE sagt at det 
muligens er det beste valget (altså svenske bur), men synes dette har gått 
for fort. Vi mener klubbene bør få mer innsyn i de forskjellige valgene vi 
har, og dermed stemme over hva vi skal gjøre/kjøpe. Vi føler at beslutningen 
er tatt litt over hodet på klubbene, SPESIELT når en ser hvilke sterke 
følelser det har satt i sving. Vår anmodning til NRR´s styre tar pulsen på 
stemningen, og velger å trekke tilbake avgjørelsen om innkjøp av 100 nye 
svenske bur. Dette er en sak som angår alle klubbene. Vi må få lov til å 
være med på avgjørelsen, og på å bestemme hva vi vil med burpoolen. 
 
 
Vi vil gjerne få legge til at vi har full tillit til vårt flotte styre, men 
det vil være galt å trumfe igjennom denne avgjørelsen på nåværende 
tidspunkt. 
 
For styret i Agderkatten, 
Hanne K Wærenskjold 

 

mailto:batstar@online.no


Fra: Ingunn Sviggum [mailto:ingunn@hansakatten.com]  
Sendt: 12. juni 2008 18:11 
Til: NRR-kontoret 
Emne: Fw: SV: SV: [NRR-diskusjonsliste] nye bur - og litt om rust 

  

Fikk beskjed om å sende denne til kontoret. 

  

mvh, ingunn 

----- Original Message -----  

From: Ingunn Sviggum  

To: NRR-diskusjonsliste@yahoogroups.co.uk  

Sent: Thursday, June 12, 2008 1:06 PM 

Subject: Re: SV: SV: [NRR-diskusjonsliste] nye bur - og litt om rust 

  

  

Hei! 

  

Hansakatten støtter forslaget om ny høring angående de svenske burene. 

  

Mvh,  

På vegne av Hansakattens styre, 

  

Ingunn Elise Sviggum 

utst.sekretær 

 

mailto:ingunn@hansakatten.com
mailto:NRR-diskusjonsliste@yahoogroups.co.uk


Til NRRs styre. 

  

VERAK har hatt styremøte. 

VERAK mener at sak 12/07, kjøp av bur, skal ut på høring. 

  

Vennlig hilsen 

VERAK 

Jon A. Didriksen 

Leder 

 



 
 

Leder 
Gunn-Tove Mikalsen 
Neptunveien 5 
9408  HARSTAD 
 
Telefon: +47 77 07 13 04 
Mobil:   +47 905 56 052   
E-mail:  leder@halogalandkatten.no 
        
 

        Harstad, 15. juni 2008  
 
NRRs styre 
Østre Strandvei 70 
3482 TOFTE 
 
 
ANG. INNKJØP AV UTSTILLINGSBUR 
 
Ser av referat fra styremøtet i NRR 19. mai, sak 12/07, at styret i NRR har bestilt 100 nye doble 
utstillingsbur. 

 
HÅLKA har følgende spørsmål til saken: 

 
• Hva er begrunnelsen for å bestille denne typen bur? 
• Hvilke andre typer bur har styret vurdert? 
• Hvorfor har styret ikke sendt saken til klubbene på høring? 

 
I referatet fra NRRs GF 2008 står følgende: 
 
… 
For at vara medlemmer skal være med på stormøte: For 8 Mot 54 
Forslaget falt. 
 
Opplysning: Det er budsjettert med 36000 som utgjør avskrivningene for første halvår. Vi har beregnet 
den økonomiske levetiden til 5 år, og foreslår dermed å avskrive lineært over 5 år. Godkjennelse av denne 
posten medfører en investering på kr. 180 000 i 100 nye dobbeltbur.  
… 
Noe har tydeligvis falt ut fra referatet, men vi kan ikke se, og vi fra HÅLKA som var til stede 
under årets GF, kan heller ikke erindre at NRRs styre fikk fullmakt til å vedta ny type 
utstillingsbur. 

 
På bakgrunn av dette ber HÅLKA om svar på ovennevnte spørsmål, og vi ber om at typen 
utstillingsbur NRR skal velge, sendes ut på høring til klubbene før en avgjørelse tas. 

 
Vennlig hilsen 
Gunn-Tove Mikalsen 
Leder, HÅLKA 
 
 
Kopi: medlemmene i NRRs styre 



NYE BUR  
(bakveggen er ikke vist på bilde): 
 
Oppsatt bur: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nedpakket bur i kassetter: 

Mål:  
- bur: 60 x 146,5 x 60 cm 
- bein: 60 x 30 x 80 cm 
- bord: 64 x 150 x 4 cm 



 

 
 
 
 
Bordbein på kassett: 

 

14 bur og bord per 
palle 
Palle:  
- 76 x 67 x 170 cm 

Bein til 27 bur per 
palle 
Palle:  
- 64 x 90 cm 
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