
  

                NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND 
                             TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe) 

   

 

   
Pancoveien 22a – 1624 Gressvik Vår hovedsponsor: 

 

 

 

 (+47) 69 61 27 54   

kontoret@nrr.no - www.nrr.no  Side 1 av 3 
 

 

 

 

Referat fra styremøte 12. juni 2012 

Sted:  Gardermoen 

 

 
Tilstede fra styret: 

Christer Einvik (CE) – president 

Steven Jones (SJ) – visepresident 

Kristine Finckelsen (KF) – styremedlem 

Åge Pedersen (ÅP) – styremedlem 

Jeanette Haugen (JH) – styremedlem 

Monica Alnes (MA) - styremedlem 

Hanne M- Lund (HL) – forbundssekretær/sponsorkoordinator 

 

Ikke innkalt: 

Kirsten W Landsnes (KL) – varamedlem 

Jon Arne Didriksen (JD) – varamedlem 

 

Meldt forfall: 

 

 
Saks nr Tekst 

09-11 Lisensiering Diplomoppdrettere 

NRR ønsker å få satt i gang dette før sommeren, og de utvalgte testklubbene 

vil få et skriv i nær framtid vedrørende påmelding og annen info. 

34-12 Ansettelse av ny kontormedarbeider 

Styret har gått gjennom søknadene, og hatt intervju med førstevalget. Hun har 

blitt tilbudt jobben, og har takket ja. Egen presentasjon av NRRs stambokfører 

kommer i eget skriv. Oppstart planlegges etter sommerferien for best mulig 

opplæring. 

27-12 NRRs 50 års jubileum 

Styret undersøker muligheten for å avholde en jubileumsutstilling i 2013, og 

hvordan dette skal kunne gjennomføres. Det undersøkes også mulighet for å 

starte en webshop som kan lanseres i anledning 50 årsdagen. 

 

207-11 Stambok- og utstillingssystem 

Representant fra NRRs styre skulle ha møte med de polske utviklerne i forkant 

av styremøtet, men dette møtet måtte utsettes to uker pga uforutsette hendelser. 

Nytt møte avtales senere.  

31-12 Henvendelse fra AR og HU 

På innkallingen falt det dessverre ut at det i denne saken også hadde kommet 

en henvendelse fra HU som i det store var sammenfallende med anbefalingen 

fra AR. Styret har bestemt at det på helseattester på avlskatter skal anmerkes i 

merknadsfeltet om katten er polydaktyl. Oppdatert helseattest for avlskatt 
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ligger ute på NRRs hjemmeside. Det henvises for øvrig til OR § 3.1, der det 

står nedfelt at katter med medfødte defekter ikke skal brukes i avl. 

 

36-12 Innkommet sak fra enkeltmedlemmer vedrørende en klubbs brudd på 

FIFes GL § 8-1, anke på styrets vedtak 

Styret avviste opprinnelig klagen med bakgrunn i at denne lovhjemmelen ikke 

kommer til anvendelse i saken. Styret har behandlet saken på nytt, med samme 

resultat. Anken avvises. 

38-12 Søknad om stamtavleklasse 3 

Styret har behandlet søknaden og avslått denne. Antatt dødsårsak på morkatt er 

HCM, og katten hadde ikke helseattest eller avlsgodkjenning. Hadde katten 

hatt forskriftsmessig helseattest kunne kanskje sykdommen vært oppdaget på 

et tidspunkt før katten ble satt i avl, og man hadde muligens unngått avl på katt 

med denne lidelsen. 

 

39-12 Søknad om stamtavleklasse 3 

Avslått med samme begrunnelse som sak 38-12 

 

 Mellom styremøter 

 

40-12 DK 07-12 

  Saken er avvist. Vedtaket er i tråd med DKs innstilling 

 

  

  

Eventuelt 
 Søknader om registrering av kull over 6 måneder fra 15.04.2012-

12.06.2012 

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. Fra kontoret rapporteres det også om 

flere importerte katter i år enn vi hadde i fjor. Dette signaliserer en noe økt 

aktivitet. Det er jevn og god pågang av stamtavlerekvisisjoner. Vi registrerer 

derimot at det er mange små utstillinger i år, og vi ønsker selvfølgelig at antall 

utstilte katter skal øke. En av bremsene på hengeren ble ødelagt på vei til 

Bergen. Dette vil bli utbedret umiddelbart. Vi vet ikke hvor mye dette vil koste 

per dags dato. For øvrig er det ingen andre uforutsette utgifter. Annonsesalget 
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har også økt. 

Rapporter fra komiteer 
AR Løpende kontakt 

UK Løpende kontakt 

HU Løpende kontakt 

LK Løpende kontakt   

DK Løpende kontakt, mottatt rapport.  

 

 

 

Terminliste for framtidige styremøter: 

Helg 10-12 august 

Terminliste for neste halvår, vil bli bestemt på dette møtet. 

 

 

    

 

Christer Einvik    Steven Jones 

President     Visepresident 

 

     

Kristine Finckelsen    Monica Alnes 

Styremedlem     Styremedlem 

 

 

Åge Pedersen     Jeanette Haugen 

Styremedlem     Styremedlem 

 

 


