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Referat fra styremøte 09.10.2012 
Sted: Gardermoen 

 
 
 

Tilstede: 
Christer Einvik (CE) - President Steven 
Jones (SJ) – Visepresident Monica Alnes 
(MA) – Styremedlem Kristine 
Finckelsen (KF) – Styremedlem 
Hanne M- Lund (HL) – Forbundssekretær/sponsorkoordinator 
Lena Ahlros (LA) - Stambokfører 

 
Meldt forfall: 
Jeanette Haugen (JH) – Styremedlem 
Åge Pedersen (ÅP) – Styremedlem 

 
Ikke innkalt: 
Jon Arne Didriksen (JD) – Varamedlem 

 
Saks nr Tekst 

 Det ble avholdt et møte med Disiplinærkomiteen på dette styremøtet, og det 
var eneste saken på innkallingen. Det ble gjennomgått saksbehandlingsrutiner, 
og drøftet arbeidsformer både i komiteen og i styret framover i forhold til 
disiplinærsaker. 

  
  
 Mellom styremøter 

Ingen saker. 
DK-saker 13-12 

Oppdretter klaget inn for sen rekvirering av stamtavle, og etter innklagerens 
inntrykk dårlig oppfølging i forbindelse med salg. Saken avvises da 
oppdretteren allerede har karantene i NRR, da vedkommende tidligere er 
klaget inn for identisk forhold. 

 08-12 Oppdretter klaget inn for rasekrysning uten godkjent søknad til 
avlsrådet. Avkom etter denne krysningen er annonsert til salgs med mulighet 
til å bli registrert i NRR, noe som er grovt villedende. Oppdretter har brutt OR 
§ 4.2 (tillegg NRR pkt E nr 5), § 5.1.1 og § 9.9.1. Oppdretter ilegges en 
avlskarantene på 6 måneder. 
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 Klage i sak 11-12. Mottatt klage fra oppdretter, som har blitt ilagt 6 mnd 
suspensjon med bakgrunn i at det er gitt uriktige opplysninger til NRR i en 
disiplinærsak. NRRs styre opprettholder vedtaket, og opplyser samtidig 
vedkommende om anledningen til å anke til rådsmøtet. 

Eventuelt 
 Søknader om registrering av kull over 6 måneder fra 18.09.2012- 

09.10.2012 
Søknadene der alle papirer er i orden har blitt innvilget, de resterende har det 
blitt etterlyst manglende dokumentasjon, og man avventer tilbakemeldinger på 
det. 

  
  
Økonomi 

 NRR har for øyeblikket god likviditet. Bankbeholdningen er fortsatt betraktelig 
bedre enn på samme tid i fjor. Det har ikke vært noen uforutsette utgifter siden 
rapport i forrige referat. 

Rapporter fra komiteer 
AR Løpende kontakt 
UK Løpende kontakt 
HU Løpende kontakt 
LK Løpende kontakt 
DK Løpende kontakt 

 
 
 

Terminliste for framtidige styremøter: 
13. november 
11. desember 

 
 
 
 

Christer Einvik Steven Jones 
President Visepresident 

 
 
 

Kristine Finckelsen Monica Alnes 
Styremedlem Styremedlem 
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