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Referat fra styremøte 02.12.2014 

Sted:  Hotell Edderkoppen, Oslo 

 
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 

Kristine Finckelsen (KF) – Varamedlem 

Anne Gro Bergersen (AB) – Varamedlem 

Lena Ahlros (LA) – Stambokfører 

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

 

 
Saks nr Tekst 

3-13 Nytt utstillingssystem 

Prioritert liste skal settes opp av arbeidsgruppa når de skal møtes 10. desember, helt 

uavhengig av pris.  Styret vurderer listen, og innhenter pris fra Danmark på de 

punktene som er aktuelle. Denne listen vil bli presentert for Generalforsamlingen.  

 

Det er viktig at alle klubber er klar over at titler alltid skal skrives på diplomene, og 

det er kopi av diplomet som skal sendes inn til NRR for registrering av tittel.   

 

Styret fortsetter arbeidet med å få eksportert data ut fra Sesam slik at stamboken 

kan legges bak utstillingssystemet.   

 

28-14 Transfer 

Fra og med 01.01.2015 utgår transfer mellom FIFe-forbund.  For å få registrert en 

katt inn i NRR fra et annet FIFe-forbund trengs likevel dokumentasjon på at katten 

er solgt til ny eier.  Kopi av kjøpekontrakt med selgers og kjøpers underskrift er 

tilstrekkelig dokumentasjon på dette.  I de tilfeller hvor katten allerede er overført 

ny eier og dette er påført stamtavlen, og ny eier er den som importerer katten, er 

stamtavlen alene dokumentasjon for eierskap. 

 

Ved eksport av katt til andre FIFe-forbund blir skal det ikke lenger rekvireres 

transfer fra NRR. 

 

AR går igjennom «Rutiner ved import» og oppdaterer disse. 

 

30-14 Mattilsynet – nye regler ved innførsel av katt 
Nye regler basert på endringer i EUs regelverk, vil i Norge gjelde fra tidligst 29. 

desember 2014.  Mattilsynet oppgir følgende krav ved innførsel fra alle EU-land 

dvs også fra Sverige: 
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Mindre en 5 katter: 

Pass 

ID-merking 

Ingen krav til helseattest 

Flere enn 5 katter regnes som kommersiell innførsel. 

Her kan det komme tilleggskrav, som ikke er 100% avgjort enda. 

Samme krav gjelder inn til Sverige fra 29. desember 2014. 

 

33-14 Diplomeringen 

Før ny runde med diplomering må hele spørsmålsdatabasen gjennomgås og 

oppdateres til gjeldende regelverk.  Dette er ett stort stykke arbeid, og vil ta noe tid.  

I tillegg trengs det en god del fler spørsmål inn i spørsmålsdatabasen.  NRRs styre 

kommer til å spørre komiteene om hjelp, for å avlaste kontoret.  

 

36-14 Prosedyrer – forbedringspotensialer i styrets arbeid? 

Styret diskuterte dagens arbeidsprosesser ved forskjellige saker og tok opp ting som 

kan og bør forbedres i vårt arbeid for NRR. Fysiske møter, dagens bruk av mail og 

dropbox videreføres og forbedres. 

Flere styremedlemmer uttrykte misnøye over progresjonen i styret, det vil bli 

iverksatt tiltak bla for forbedring av epostrutiner o.l, og det må fokuseres sterkere 

på å få saker ut. 

 

35-14 Hjemmesiden 

Hjemmesiden er nå oppe og går igjen etter bytte av webhotell. Den vil bli oppdatert 

etterhvert, men alle linker som inneholder æøå må oppdateres. Det arbeides også 

med en helt ny hjemmeside.  Dette er en ganske omfattende jobb som tar en god del 

tid.   

 

36-14 Skjema på NRRs hjemmeside 

Utgår i påvente av nye sponsorkontrakter og oppdateringer av skjemaer.   

 

 Sponsoravtaler 

Det arbeides aktivt med å få på plass sponsoravtalene for 2015. Vi arbeider også  

aktivt med å få ny hovedsponsor på plass. (se for øvrig neste punkt) Vi kan 

dessverre ikke gå ut med opplysninger før eventuelle avtaler er i havn, og før 

nåværende hovedavtale formelt er avsluttet. NRR kan opplyse at det er god 

interesse for oss i markedet, og at vi ser positivt på 2015. Vi vil komme tilbake med 

mer informasjon i løpet av kort tid. 

  

 

 Rettslig inndrivelse 
Vår hovedsponsor, Vitpro AS som profilerer Tam/Tropehagen med Brit og 

Imperial har ikke betalt siste faktura på 150 000,- som forfalt til betaling i juni. 

NRR har fulgt normale purreprosedyrer, og får ikke tilbakemelding på hva som er 
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årsaken eller når vi kan forvente å motta vår betaling. Vi har også tidligere sendt et 

varsel om at vi vurderer oppsigelse. Dette er veldig alvorlig for et forbund som 

NRR, og vi har derfor engasjert advokat til å bistå med rettslig inndriving av 

kravet. Vesentlig betalingsmislighold medfører  at vi før jul vil varsle Vitpro AS 

om at vi ønsker å avbryte ethvert samarbeid med umiddelbar virkning.   

 

 Oslo Petshow - Argus  
Argusgruppen AS ønsker å videreføre et samarbeid med oss, og ønsker at vi skal 

avholde en utstilling i forbindelse med Oslo Pet Show 14 og 15 november. 

Argusgruppen AS krever at NRR skal stå som arrangør (gjerne i samarbeid med 

klubbene), da de ulike nasjonale foreningene står ansvarlig for de andre 

arrangementene på messen. Vi mener at Oslo Pet Show er en svært viktig arena for 

å profilere katt og kattesak. Vi sendte en henvendelse til de berørte klubber 

umiddelbart (04.11.14), og fikk et raskt og positivt svar fra Adelkatten.  Norak har 

foreløpig ikke gitt oss endelig tilbakemelding. Vi vil derfor avvente deres 

tilbakemelding før vi tar stilling til hva vi gjør videre. NRRs styre håper at det lar 

seg gjøre, da dette er en unik mulighet til å rekruttere nye mennesker, og gjøre alle 

kjent med den flotte hobbyen vi har. Dette vil eventuelt bli en utstilling uten 

inntjeningsmuligheter for oss. 

 

 

Behandlet mellom styremøter 
 

 DK 9-14 

Klubbmedlem anklaget for brudd på DiR §6e.Vedtak fattet i overenstemmelse med 

DKs innstilling (ingen sanksjoner iverksatt) og sendt innklaget. 

 

Saker under arbeid 

 
37-14 NRRs GF 

Styret arbeider med forslag til generalforsamlingen i 2015, og fordeler arbeidet 

mellom styrets medlemmer.   

 

 NRRs styre har forespurt SVERAK og det finske forbundet om de kan fastsette 

deres fremtidige SWS datoer allerede nå og sette de på FIFe listen. Dette for å 

fremme forutsigbarhet for klubber og utstillere.  

 

 Oppdatering av lovverket vårt til 2015 versjonen. 

 

Eventuelt 

 
 

 

Vi har fått henvendelser vedrørende en katt under 4 måneder som har oppholdt seg 

i utstillingslokalet. Vi har sendt en advarsel til eier, samt en henvendelse til klubb. 
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Vi minner om at katter som er yngre enn 4 måneder ikke har adgang til 

utstillingslokalet eller tilhørende områder. 

 

Økonomi 

 
 Se for øvrig punktet om rettslig inndrivelse. Denne fordringen har naturligvis gjort 

et sterkt innhogg i vår likviditet. Til tross for det er situasjonen god, og vi er for 

øyeblikket godt rustet til å betale løpende forpliktelser. 

 

 

Rapporter fra komiteer 
 

AR Rapport mottatt 

Berit Chruickshank har trukket seg fra komiteen. 

 

UK Rapport mottatt. 

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

 

HU Rapport mottatt 

 

LK Løpende kontakt 

 

DK Rapport mottatt.  

 

 

Terminliste for styremøter vinter 2015:   20. januar 2015 

 

Gøran Vinje     Maria Myrland    

President     Visepresident 

     

Åge Pedersen     Trond Bertelsen 

Styremedlem     Styremedlem 

 

Jon Arne Didriksen    Lena Martinsen 

Styremedlem     Styremedlem 

      

Kristine Finckelsen     Anne Gro Bergersen 

Varamedlem     varamedlem 
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