
NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FÈDERATION INTERNATIONALE FÈLINE (FIFe)

Referat fra NRRs styremøte, onsdag 18. februar 2004

Møtet fant sted i CSC lokaler i Skabosvei, Skøyen

Følgende var tilstede: Johnny Skjølås, Lisbeth Falling, Roald Westre, Bjørn Steensrud, Anita Skofteby,
Connie Garfalk, Hilde Lorvik, Janka Lund og Harald Lund var til stede under sak 14/04

Saker på dagsorden:

Sak 04/04 – Klagesak
Klubb melder om utstiller som gikk fra utstilling rett etter at katten ble bedømt pga at katten ikke fikk
sertifikat.

Uttalelse fra utstiller avventes.

Vedtak Sak 04/04:
Saken henlegges fordi personen ikke lengre er medlem av NRR-klubb.

Sak 13/04 – Katt utstilt med feil reg.nr.
Utstiller selv meldt fra om forholdet. Kontoret undersøker saken.

Vedtak Sak 13/04:
Saken henlegges fordi utstiller hadde tatt feil av kattens svenske og norske reg. nr.

Sak 14/04 – Gjennomgang av dagsorden og forslag til NRRs generalforsamling 2004
Dagsorden, forretningsorden og program for generalforsamlingen ble gjennomgås sammen med Harald
Lund, ordstyrer for generalforsamlingen.

Sak 15/04 – Problemsak vedr. reg. av kattunger fra uinteressert oppdretter
Kontoret har fått flere henvendelser fra fortvilte kattungekjøpere som har betalt full pris for renrasede
kattunger med løfte om at alle papirer skal ettersendes. Det viser seg at enkelte oppdretter ikke evner å
gjennomføre påkrevd papirarbeid for å få kattungene korrekt registrert, og at de mangler penger til å
gjennomføre registreringene. 

I SVERAK har de en prosedyre for slikt, der de lar oppdretterens klubb skrive ut stamtavlerekvisisjoner og
setter kullet på kontrollstamtavler. De nye eierne til kattungene betaler selv stamtavlekostnaden.

Det finnes dessverre flere slike likeglade oppdrettere som klarer å produsere katter, selge dem til godtroende
kjøpere som dessverre ikke er erfarne nok til å be om garantier for dokumenter, og så sitter de der med
”skjegget i postkassa”. Resultatet er at de får alt som heter rasekatter i vrangstrupen, og NRR får svært
dårlig omdømme. Når slike henvender seg til klubb eller forbund, får de gjerne høre at det er en sak mellom
dem og oppdretter. Vi synes vi må kunne klare å hjelpe dem og løse slike saker der vi i hvert fall kan spore
opp hvilke katter som er foreldre.

Det må settes i gang disiplinærsaker mot slike oppdrettere, men tredjeperson bør hjelpes til å få sine
rettmessige papirer.
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Vedtak Sak 15/04:
Saken ble henlagt fordi den ble løst ved at klubben selv tok tak i saken og fikk personen til å gjennomføre
det som skulle til for å registrere kattene.

Sak 16/04 – Vedr. protest fra NRRs delegasjon under FIFe’s generalforsamling (GF) 2003 på vedtak
om britisk korthår og perser
Smaalenene Katteklubb har sendt inn følgende protest:

”FIFe’s GF 2003 vedtok et forslag fra Sveits som hadde til hensikt å rette opp feil man mente var
begått under en tidligere generalforsamling i forhold til bestemte farger på BRI og PER slik at BRI
ble godkjent med de samme farger som PER under samme GF (”--silver and white varieties in van,
harlequin and bi-colour..”). Norges delegasjon protesterte på GFs vedtak med begrunnelse i
prosedyrebrudd. Det er vår vurdering at det Sveits gjorde var å forsøke å rette opp en feil som var blitt
begått i forhold til gjeldende praksis og intensjon. Dette fremgår også av FIFe’s referat at det var
Sveits’ utgangspunkt – og flertallet av delegatene oppfattet det på samme måte. Vi må skille mellom
prosedyrebrudd og det å rette opp en feil man mener er blitt begått.

Smaalenene Katteklubb vedtok under sin generalforsamling å anmode om at NRRs styre trekker
protesten som ble levert inn mot flertallsvedtaket under FIFe’s GF 2003.”

Vedtak Sak 16/04:
Styret tok saken til orientering.

Sak 17/04 – EMS koder for Bengal og Egyptian Mau
Smaalenene katteklubb ber NRR ta opp følgende spørsmål med FIFe:

”Da Bengalen ble godkjent, ble det samtidig gjort oppmerksom på at det var heftet usikkerhet til
hvilke(t) maskegen maskevariantene av disse kattene egentlig hadde (31, 32, 33). Spørsmålet er om
man er kommet noe videre når det gjelder dette spørsmålet da det er bemerket at i hvert fall noen 33-
registrerte katter heller synes å tendere mot et av de andre maskegenene. 
 
Videre har vi registrert at en smoke MAU (MAU ns) i FIFe’s terminologi heter black smoke spotted.
Begrepet spotted er ellers et begrep som er forbeholdt katter som defineres som 24-katter, altså
agouti-varianter. En smoke er ingen agouti-katt (jfr. for eksempel CRX ns eller ORI ns (nå ORS ns)
som i FIFe's terminologi heter black smoke). Vi ser det som svært uheldig at man begynner å rote med
terminologien på denne måten.”

Vedtak Sak 17/04:
Det sendes et brev til FIFe om dette.

Eventuelt/faste poster:

1. Sak 57/03: Personen det gjelder har nå kommet med søknad om medlemskap i NRR-klubb. Brevet
oversendes Disiplinærkomiteen (DK) som må undersøke om vedkommende har oppfylt kriteriene
for nytt medlemskap. Saken må avgjøres av neste års generalforsamling etter innstilling fra DK.

2. Årets avlshunn- og hann 2003. Styret har etter nærmere undersøkelser fastslått at praksis siden
konkurransene ble innført har vært at deltakerne i disse klassene skal være ukastrerte. Klubber som
har tillatt kastrerte katter å delta i disse klassene på sine utstillinger, må annullere disse kattenes
resultater. Dersom kastrater har vunnet klassene skal nr. 2 rykke opp til vinner dersom den var
ukastrert på utstillingsdagen. Bare poeng oppnådd i avlsklassen som ukastrert skal telle med i
utregningen av Årets avlshunn og – hann 2003.
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3. Spørsmål ved FIFe’s styres tolkning av regelverket for medlemskap i annet land vil bli lagt
fram for FIFe’s generalforsamling.

4. Endring av ungdyrsklasse for huskatt. Sølvkatten har sendt inn følgende protest:

”Sølvkattens forslag om å dele huskatt i voksen og ungdyr ble vedtatt på NRR's GF 2002. Fra
1.1.2003 har det blitt praktisert å avvikle konkurransen for ungdyr som for voksne. Dvs.
nominasjon av både hann og hunn i langhår og i korthår.

Styret i NRR har fra 1.1.2004 funnet ut at de gjør om reglen for uttakelse av ungdyr, til bare å
nominere 1 ungdyr langhår og 1 ungdyr korthår. Ergo faller konkurransen i panel mellom hunn
og hann i de respektive hårlag ungdyr bort.

Vi i Sølvkatten synes ikke det er riktig av styret i NRR å endre praksis for uttakelse av ungdyr
huskatt uten å diskutere dette med klubbene eller fremlegge forslag for GF. Sølvkatten ber
styret i NRR om å fortsette gjeldende praksis fra 1.1.2003.

Vi i Sølvkatten vil sette pris på om NRR's styre kan behandle dette på styremøtet 18. februar
2004, og trekke tilbake "revideringen" av regelverket som for litt siden ble lagt ut på nettet
(29.1.2004) "gjeldende fra 1.1.2004".”

Styret ser at Sølvkatten har rett i denne saken og vil trekke tilbake den omtalte informasjonen.

5. Katteklubben Midt-Norge har i brev av 16.02.04 bedt om behandling av to saker: 

1. Sak om dokumentet ”Retningslinjer for kattehold”
2. Søknad om alternativ gjennomføring av 2-cert. utstilling i 2004

Sakene settes opp til behandling på neste styremøte.

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