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Referat fra styremøte 12.05.2015  

Sted:  Quality Airport hotell, Gardermoen 

 

Tilstede: 

Gøran Vinje (GV) – President 

Åge Pedersen (ÅP) – Visepresident 

Jon Arne Didriksen (JD)– Styremedlem 

Trond Bertelsen (TB) – Styremedlem 

Kristine Finckelsen (KF) – Styremedlem 

Terje Krogh (TK) – Styremedlem 

Gry Pedersen (GP) - Varamedlem 

Maria Myrland (MM) – Varamedlem 

Lena Ahlros (LA) – Stambokfører 

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

 

 

 

Saks nr Tekst 

3-13 NRRs utstillingssystem, vedta prioritert liste over endringer/oppdateringer 

 

NRRs styre ber om pris på å få lagt inn kjønn og klasse i de åpne resultatlistene.  

Burlappene vil vi ha redigert i systemet slik at de passer til våre allerede 

opptrykkede burlapper.  

 

NRRs styre arbeider med å få tak i tabell-kart og koder fra SVERAK for å kunne få 

stamboken vår fra Sesam bak utstillingsprogrammet som en database. 

I mellomtiden vil vi kontakte Jyrak for å undersøke hva som kreves for å lage en 

database av de kattene som ligger inne i systemet pr. i dag. Dette vil gjøre at alle 

kattens data kommer frem i skjemaet ved påmelding når eier legger inn reg.nr. 

 

Vi vil også i løpet av juni gå igjennom og rydde i de som i dag har klubbadmin. 

Denne ryddingen må gjøres en gang i blant, da en del ikke lenger trenger dette som 

ordinær utstiller.  Se vedlegg.  

 

7-15 Gjennomgang av forslag til FIFes Generalforsamling i mai 2015. 

Det har ikke kommet inn noen kommentarer fra klubbene til noen av forslagene. 

Styret gikk gjennom forslagene og vurderte hvordan vår delegat og bisitter bør 

stemme til beste for NRRs medlemmer.  

 

8-15 Abonnementspriser for Aristokatt for 2016. 

NRRs styre ønsker å øke abonnementsavgiften for Aristokatt med kr. 100,- (til kr. 

200,- pr medlem) fra 01.01.2016 som en følge av de høye kostnadene NRR har for 

trykking og utsendelse av Aristokatt. 
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Klubbene har frist til 1. september 2015 med å komme med innsigelser.   

 

9-15 Trønderkattens mislighold av sponsoravtale, ved å avtale med lokal sponsor 

for å promotere og selge fôr og sand som er forbeholdt NRRs sponsorer. NRR 

har mottatt innspill fra klubben. 

 

NRRs styre har vedtatt å sende en kraftig advarsel til klubben.  

10-15 Henvendelse fra SØRAK ang referat fra styremøtet i mars 2015 

Sørak ba om at sakspapirer i sak 2-15 ble oversendt sitt medlem. Dette har blitt 

gjort.  

 

 

Sørak hadde også spørsmål vedr.  sponsors plassering og rettigheter. Svar er sendt 

klubb. 

 

11-15 Henvendelse fra RORAK, fra oppdretter ang. innsendte papirer og rutiner.  

RORAKs styre har oversendt en henvendelse fra et medlem med spørsmål om ARs 

rutiner rundt svar på søknader om parringer. NRRs styre har videresendt 

henvendelsen til AR som har svart at de ønsker å benytte standardtekster i størst 

mulig grad så alle søkere får likest mulig behandling.  

 

12-15 DNA-tester, rabattkode for våre oppdrettere 

Helseutvalget har ønsket flere laboratorier inn på listen.  Dette er ikke så enkelt å få 

til da hvert laboratorier har egne rutiner rundt prøvetaking, utfylling av skjema 

o.s.v.   NRR har fått rabattkode og medlemskode for Langford og vi holder oss til 

det på hjemmesiden.  Det er fritt frem for klubbene å lage egne avtaler med flere 

laboratorier. 

 

13-15 Vaksineskriv fra Helseutvalget (HU) 

Vaksineskrivet legges ut slik Helseutvalget ønsker under helseutvalgets sider på 

NRRs hjemmeside.  NRRs styre mener skrivet er fint og informativt, men ønsket å 

snu rekkefølgen på de 3 punktene i skrivet, så FIFe og NRRs regler ble forklart 

først. Dette støttet ikke HU. 

 

14-15 Tildeling av SWS 2017. Det var innkommet to søknader om å avholde dette.  

Trønderkatten og Østfoldkatten/Adelkatten. Flere av UKs medlemmer har 

meldt seg inhabile og overlot derved til NRRs styre å fatte vedtak. Alle i NRRs 

styre som har tilknytning til noen av klubbene har meldt seg inhabile. 

   

To styremedlemmer og et varamedlem hadde erklært seg inhabile og har ikke tatt 

del i drøftingen eller vedtak i denne saken. 

Resterende styremedlemmer satt opp en liste over kriterier som er viktige å vurdere 

i forhold til et slikt arrangement.  
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Vedtak om at Adelkatten/Østfoldkatten har fått tildelt dette arrangementet i 2017 er 

tilsendt de tre søkerklubbene og Utstillingskomiteen. Senere samme dag ble 

vedtaksbrevet lagt ut på NRRs nettside og tilsendt samtlige klubber i NRR. 

 

 NRRs styre minner om klagefristen alle klubber har på styrevedtak.  Klagefristen 

er 14. dager etter referatet sendes ut til klubbene. 

  

 

Behandlet mellom styremøter 

 

15 og 16-

15 

DK sak 1-15 og 2-15 

Oppdretter er innklaget for brutt flere av NRR regler ved å ha levert 

kattunge uten stamtavle, uten kjøpekontrakt, uten 

veterinærattest, uvaksinert og syk ved overleveringen, dvs. brudd på 

følgende FIFes og NRRs lover: 

- FIFe GL kapittel III, § 3 å respektere dyrevernloven 

- FIFe NRR GL kapittel 4.1, korrekt stamtavle 

- FIFe OR 2.1 generelt stell, oppfølgning og veterinærbehandling 

- FIFe OR 2.3.1 tillegg for NRR, helseattest, vaksinasjonsattest og 

kjøpekontrakt v/levering 

- FIFe OR 2.3.3, levering minimum ved 12 uker og grunnvaksinerte 

- NRR s kjøpekontrakt pkt. 5, krav til kontrakt og attester 

NRR KAR, karantenebestemmelsene ved parasitter; behandling, varsleplikt 

og forbud mot kjøp/salg inntil bestanden er friskmeldt.  

  
Styret har behandlet sakene og er enige i DKs vedtak, utenom punktet med 

hjemmebesøk av personer styret utpeker til å foreta dette. Det har vist seg vanskelig 

i praksis å etterkomme slike krav over lang tid. Styret setter også tidsfrist for DNA 

tester som skal gjennomføres. Vedtaket gjelder fra gjelder fra endelig vedtaksdato.  

DK er underrettet om endringene i vedtaket. 

 

17-15 DK sak 6-15 

Enkeltmedlem innrapporterte seg selv til DK etter å ha tatt for mange cert på en 

katt i klasse 9. Saken ble oversendt fra DK til kontoret for standard behandling. 

  

 

Eventuelt 

 

 Nye priser fra 1/7  
Det er viktig at alle klubbene informerer sine medlemmer om de nye prisene.   

 

NB! NB!  Vedtak på NRRs Generalforsamling virkning med fra 1/7. 

 

Sak nr.06, fra Helseutvalget 
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UR § 1.8c, NRRs tillegg, nytt punkt 3: 

«Katter som skal delta på utstilling skal være fullt grunnvaksinerte med to 

vaksinedoser.»   

GFen bestemte at dette skal gjelde fra og med 01.07.2015.  

Det vil si at katter og kattunger som skal delta på en utstilling som arrangeres etter 

datoen 01.07.2015 må være fullvaksinert i henhold til dette nye tillegget. 

 

NRR anbefaler at klubber som skal arrangere utstilling etter 01.07.2015 setter inn 

en infotekst om vaksinasjonskravet på sin utstillingsinnbydelse og på utstillerkortet. 

 

Sak nr.11   fra Helseutvalget. 

OR § 2.3.1 NRRs tillegg: 

«Helseattest – ikke eldre enn 3 uker – skal følge med ved salg/overdragelse av 

katter»   

Denne endringen av regelen trer i kraft 01.07.2015 med følgende kritere: 

Katter født 1. juli 2015 eller senere skal ha helseattest som ikke er eldre enn 3 uker 

når de skifter hjem. 

NRR oppfordrer at salg av kattunger og katter også født før 01.07.2015 følges av 

ferskest mulig helseattest.  

 

Vedtak fra NRRs GF med umiddelbar virkning: 

 

Sak nr. 16    Fra: Avlsrådet: 

OR § 6.20, NRRs tillegg. 

Ny påføring på stamtavlen til katter med siameser i 8 ledd bakover:  

«Kun SIA i linjene»  

Eier må selv dokumentere dette om det ønskes påført stamtavlen.   

Rekvisisjoner og importer som nå kommer til kontoret behandles etter nye regler.   

(Se hele endringen av paragrafen på  NRRs nettside, under lovverk.) 

Sak nr. 13  Fra: NRRs styre: 

OR § 4.3, NRRs tillegg om avlsgodkjenning er strøket. 

Krav om avlsgodkjenning av katter på kontrollstambok (RIEX-stamtavle) ble 

opphevet med umiddelbar virkning etter NRRs GF, og er allerede gjeldende.  

 

Denne strykningen gjelder ikke rasekrysning, eksperimentavl og avl med nye og 

ikke godkjente raser. Disse skal benytte klasse 13b og 13c. 

 

Sak nr. 21   Fra: NRRs styre: 

NRRs Diverse regler og vedtak (DI),  

§ 2.2: Innsendelse av kataloger etter utstilling. 

Til NRRs kontor: 1 katalog pr. utstillingsdag 

Til Utregnere: 1 katalog pr. utstillingsdag 

Dette betyr at selv om det er laget èn katalog for begge dager, skal det sendes inn to 

kataloger for en to-sertifikats utstillingshelg, en pr utstillingsdag. 
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 De nordnorske burene har ved en feil blitt sendt til Fredrikstad. Disse trenger endel 

reparasjoner, så det må tas en dugnad på disse før de sendes tilbake. NRRs styre 

hører med den lokale klubben Østfoldkatten om de ønsker å gjøre denne jobben 

mot betaling. Tilbudet fra NRRs styre lyder på fritak for betaling av inntil 100 

buravgifter ved deres neste utstilling.  

 

 

 En kattemor har fått påvist hjertefeil etter å ha fått kattunger, da veterinærbesøk for 

å få helseattest ble gjort først når stamtavler skulle rekvireres. 

Det er søkt om stamtavler med avlsforbud (kl 3) til kattungene.   

Vedtak: 

Det utstedes stamtavler til kattungene med avlsforbud som ikke kan oppheves og 

det påføres «Avlsforbud grunnet hjertefeil hos mor» på tavlene. 

Kattemor vil bli kastrert. 

 

NRRs styre ønsker å presisere viktigheten av at alle avlsdyr tas med til veterinær 

for kontroll FØR de benyttes i avl.  Grunnen til at vi har krav om helseattest er at 

NRR ønsker å unngå å avle på syke katter, nettopp for å unngå saker som dette.   

 

 

 

Økonomi 

 

  

 NRRs likviditet er for øyeblikket god, da de fleste sponsormidler nå har kommet 

inn. 

 

 

 

Rapporter fra komiteer 

 

AR Rapport mottatt: 

AR har behandlet to søknader: En søknad om unntak fra fargebedømming for 

kattemor som har fått avkom med genetisk umulige farger med mors registrerte 

farge.  Mors farge ble endret etter fargebedømming som ung katt, mens avkom nå 

bekrefter at den først registrerte fargen er genetisk korrekt.  AR kan ikke overprøve 

en fargebedømmelse signert av to dommere på kattens fenotype, så søknaden ble 

avslått.  Men mor ble satt til geno/feno, og kattungene fikk sine stamtavler. 

 

Søknad om parringer av Selkirk Rex – gode søknader som innvilges. 

 

I tillegg har AR fått en henvendelse rundt rutinene ved søknad om parring som er 

blitt besvart.   

 

UK Hovedtildelingen av utstillinger nærmer seg.  Her står det to forskjellige datoer 

forskjellige steder i lovverket – 1 mai og 1. juni.  UK venter til etter 1. juni før 

hovedtildeling av utstillinger for 2017 gjøres. 
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UK har fått inn to søknader om å avholde SWS og oversendt søknadene for 

avgjørelse i NRRs styret når fristen gikk ut, da UK ikke er beslutningsdyktige 

grunnet for mange inhabile komitemedlemmer.  De to medlemmene som ikke var 

inhabile har sendt med sin uttalelse om søknadene i rapporten til NRRs styre. 

Søknadene ble kun distribuert fra kontoret til de medlemmer i NRRs styre etter at 

habilitetsstatus ble avklart. 

 

HU Løpende kontakt 

 

LK Løpende kontakt 

 

DK DK har konstituert seg og oversendt de første to sakene til styret, dette gjelder 

samme person – DK sak 1-2015 og 2-2015.  I tillegg er en enkel sak returnert 

kontoret for standard behandling, DK-sak 6-15.  DK rapporterer at de har mange 

saker i arbeid nå – krevende og vanskelige saker. 

 

 

Terminliste for styremøter 2015: 9.juni  

 

Terminliste for høstens møter vil følge referatet fra møtet 9.juni 

 

 

 

Gøran Vinje    Åge Pedersen    

President    Visepresident 

 

     

Trond Bertelsen   Jon Arne Didriksen 

Styremedlem    Styremedlem 

 

 

Kristine Finckelsen   Terje Krogh 

Styremedlem    Styremedlem 

 

      

Gry Pedersen     Maria Myrland 

Varamedlem    varamedlem 
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