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Referat fra NRRs styremøte, onsdag 10. desember 2003

Møtet fant sted på Asylet i Oslo med julemiddag på Asylet restaurant

Følgende var tilstede: Johnny Skjølås, Lisbeth Falling, Anita Skofteby, Roald Westre, Bjørn Steensrud,
Connie Garfalk.

Saker på dagsorden:

Sak 44/03 – Årets katt komitéen
Årets Katt-komité har lagt fram et forslag til endring i eksisterende regler for utregning i de forskjellige
konkurransene.

Vedtak Sak 44/03:
Forslaget sendes på høring til klubbene snarest. Klubbene bør behandle dette bredt i egen klubb og
sende en gjennomtenkt høring til leder av Årets Katt-komité, Anne Grete Wesenberg, innen 24. januar
2004. Årets Katt-komité må bearbeide høringsuttalelsene og sammenfatte til en endelig anbefaling til
NRRs generalforsamling. Dette dokumentene må sendes inn til NRRs kontor innen 12. februar, slik at
kontoret kan sende dokumentet ut innen 16. februar. Klubbene er kjent med at saken skal behandles på
generalforsamlingen, og vil ha anledning til å forberede eget synspunkt selv om hele dokumentet ikke er
kjent før ca to uker før generalforsamlingen finner sted.

Sak 49/03 – Holdningskampanje
Har vårt miljø hardnet til med økt tilløp til sladder, hånlig omtale av oppdrettere, dommere og utstillere?

FIFe’s og NRRs regler er klare på hvordan man skal oppføre seg både som dommer og utstiller. En del
regler setter også rammer for hvordan oppdrettere skal forholde seg til registrering og salg av kattunger,
men sier lite om hvordan de skal opptre overfor dem de selger katter til. Våre utstillinger er vårt vindu
mot publikum og bør være en hyggelig arena for informasjon om gleden ved å ha katt og sunt kattehold.
Oppdretterne er de viktigste knutepunktene for nye rekrutter til både utstilling og avl.

NRRs styre ser med bekymring på økt tilløp til konflikter og rapportering om useriøse oppdrettere.

Disiplinærsaken som ble avgjort av Rådsmøtet 12. oktober 2003 setter en standard for hva som skal
tolereres.

Disiplinærkomitéen (DK) har hatt møte og jobbet med denne problemstillingen. De har drøftet DKs
mulige forebyggende rolle og kommet med forslag til konfliktvettregler.

Vedtak Sak 49/03:
Holdningskampanjens mål er
- å forebygge vekst av konfliktsituasjoner
- øke seriøsiteten blant oppdrettere
- styrke den gode moralen mellom katteklubbmedlemmer
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Dette fordrer innsats på mange nivåer i vår organisasjon. Folk som henvender seg med problemer til sin
klubb må ikke bli møtt med at dette er en sak som ikke vedkommer klubben, eller NRR. Det må væ re et
hovedmål at konflikter og problemer prøves løst på lavest mulig nivå, nemlig i og mellom klubbene.
Også en økt aktivitet i informasjon og kursing/skolering på klubbnivå må væ re viktige bidrag i
forebyggingsarbeidet.

På grunnlag av innsendt materiale bes DK om å jobbe videre med:
- konkrete regler for megling som kan brukes på alle nivå i organisasjonen
- lage en handlingsplan for DKs forebyggende rolle

Sak 56/03 – Plakat med oversikt over katteraser
På veterinæ rkonferansen ble det etterlyst en ny oppdatert plakat som viser alle katteraser. I dag finnes
det bare noen gamle plakater med foreldet informasjon og bilder av raser som ikke lenger er korrekte.
Styret prøver å følge opp dette.

Vedtak Sak 56/03:
Sponsorutvalget får i oppdrag å finne en sponsor til denne oppgaven.

Sak 57/03 – Tidligere utestengt person
Melding om at en tidligere utestengt person er innmeldt i klubb på nytt. NRR sjekker saken for å finne
ut vilkårene for utestengelsen og event. vilkår for å melde seg inn i en NRR-klubb igjen.

Vedtak Sak 57/03:
Personen har ikke anledning til å melde seg rett inn i en klubb, jf Disiplinæ rreglementet. Vedkommende
må søke om opptak til NRRs disiplinæ rkomité (DK). DK må behandle saken og undersøke om personen
har oppfylt kriteriene for nytt medlemskap i en NRR-klubb. NRRs generalforsamling avgjør på
bakgrunn av en grundig undersøkelse spørsmålet om hun kan bli medlem igjen eller ikke. Dette gjelder i
alle eksklusjonssaker på NRR-nivå.

Sak 58/03 – Endrede importregler til Sverige fra EU-land
Se under eventuelt

Sak 59/03 – Nordisk møte på Island
Styret drøftet eventuelle tema for møtet.
Et innspill var mottatt fra klubbene - fra Hålogalandkatten. De ber om samkjøring av
påmeldingsblanketter til utstillinger mellom de nordiske land.

Noen av de tema som er meldt fra de andre nordiske land er bl.a.
- gjennomgang av mulige nasjonale regler som kan fjernes
- samarbeid om dommerseminar

To personer skal reise til møtet på Island, presidenten og én til. Fire fra styret hadde meldt sin interesse
for å delta på møtet, hvorav én vara.

Vedtak Sak 59/03:
Styret bestemte at det ikke ville væ re korrekt å sende et varamedlem fra styret, og det ble deretter
foretatt loddtrekning mellom tre styremedlemmer.

Johnny Skjølås og Lisbeth Falling representerer NRR ved Nordisk møte på Island.

Eventuelt/faste poster:
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1. Regnskapet ble gjennomgått. Per dags dato ligger vi svæ rt godt an på flere av postene i forhold til
budsjett

2. SWS’04 er i god rute. Innbydelsen ligger nå ute på hjemmesiden
3. Det loves store forandringer på NRRs hjemmeside. Bl.a. skal det komme mange flotte bilder av

katter
4. Oppdretterkurset. Det må utarbeides et script på en video med utgangspunkt i det oppsettet

Avlsrådet har utarbeidet.. Dette scriptet skal brukes i arbeidet med å få sponsor til å dekke utgifter.
Nora Bodøgård Massa inviteres til neste styremøte for å gjøre næ rmere rede for saken.

5. Smårasesamlingen ble avholdt på Ås 7. desember i avlsrådets regi. Det møtte opp 12 deltakere, og
det ble presentert katter av rasene bengal og sokoke. Dessverre var det ingen ocicat, sphynx eller
Egyptian Mau der. Det var likevel flere eiere av ocikatt til stede. En av hovedkonklusjonene fra
møtet er at det er nødvendig med et dommerseminar om disse små rasene. For øvrig gikk man inn på
diverse regler og ordninger for den enkelte rase, og man diskuterte nødvendigheten av samarbeid og
erfaringsutveksling. 

6. St.melding-møte i Landbruksdepartementet. Johnny Skjølås var til stede på dette møtet.
Innholdet i st.meldingen er vedtatt og obligatorisk merking av katter er et resultat. Det er mulig å
søke midler fra Landbruksdepartementet for informasjonsarbeid om merking av katter.

7. Innsigelse på eventuelt-sak nr. 13 fra styremøtet 12. november 2003. KKMN og Østfoldkatten
har protestert på følgende: ”Ekskludert persons deltakelse i Årets Katt-konkurranser for 2003. Alle
katter eid av denne personen strykes fra alle Årets Katt-Konkurranser.” Dette er ikke et vedtak, men
en konstatering av en konsekvens av eksklusjonen. Personen er ikke lenger medlem i en NRR-klubb
og kan derfor ikke delta i en NRR-konkurranse. Dette kan for eksempel sammenliknes med personer
som i sin tid gikk ut av NRR og over i CFA. Deres katter ble fjernet fra NRRs Årets Katt-lister. For
å delta i Årets Katt-konkurransene må man væ re medlem i en NRR klubb med alle rettigheter.
Ingen katter fra den ekskluderte personen som er unnfanget etter 18.oktober 2003 kan delta i noen
NRR-sammenhenger. Dette innebæ rer faktisk at katter fra vedkommendes oppdrett unnfanget etter
18.oktober 2003 heller ikke kan få utstillingslisens i NRR eller bli omregistrert i NRR under annen
eier, selv om vedkommende er lovlig innmeldt i en IDP-klubb i utlandet. Personen kan heller ikke
overdra noen av kattene i eget eie før utestengelsesdatoen til andre personer opg la dem bli brukt
aktiv iennefor NRR. Det vises for øvrig til §§ 1, 2,17 og 18 i Disiplinæ rreglementet. Den utestengte
er selv ansvarlig for å informere mulige kattekjøpere om begrensningene i forhold til NRR.

8. Spørsmål fra KKMN vedr. eventueltsak nr. 20 fra styremøtet 12. nov. 03. KKMN forsto ikke hva
saken dreide seg om. Teksten var noe uklart formulert i referatet. Helseutvalgets diskusjon vedr.
alder på helseattester gjaldt ikke gyldigheten av NRRs generalforsamlingsvedtak, men den
veterinæ rmedisinske holdbarheten av en slik attest. En slik attest har muligens kortere varighet enn 2
måneder dersom en tar i betraktning mulig sykdomssmitte og inkubasjonstid.

9. Sak 58/03 – Endrede importregler til Sverige fra EU-land er gjort om til en eventueltsak fordi
saken ikke krever noe vedtak. Det er kun informasjon: Fra og med 3. juli 2004 endrer Sverige noe på
sine importkrav vedr. katt fra EU-land til Sverige. Hovedendringen er at det ikke lenger blir
nødvendig å søke om importtillatelse fra det svenske Jordbruksverket før innreise. Det betyr bl.a. at
norske utstillere ikke må planlegge så nøye om de ønsker å reise gjennom Sverige etter utstilling av
katter i EU-land, for eksempel fra Danmark. Det kreves følgende vedr. innførsel av katt fra EU-land
til Sverige:

• ID-märkning med mikrochip eller en klart läslig tatuering,

• vaccination mot rabies enligt vaccintillverkarens rekommendationer med ett vaccin godkänt av
WHO (vaccination behövs ej vid direktinförsel från Storbritannien och Irland),

• antikroppstest som utvisar minst 0,5 IE/ml rabiesantikroppar. Provet ska tas tidigast 120 dagar och
senast 365 dagar efter senaste rabiesvaccination, d.v.s. med samma tidsfrister som i nuvarande
regler (antikroppstest behövs ej vid direktinförsel från Storbritannien och Irland),
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• avmaskning mot dvärgbandmask (Echinococcus spp) utförd av veterinär med ett
prazikvantelhaltigt preparat inom tio dagar före införseln. Pendlare mellan Sverige och Danmark
kan även fortsättningsvis använda fyraveckorsintyg,

• dokumentation i form av ett pass där behörig veterinär noterar alla nödvändiga åtgärder.

Johnny Skjølås Lisbeth Falling Anita Skofteby
president visepresident styremedlem
 
 
Roald Westre Bjørn Steensrud
styremedlem styremedlem


