
  

                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 
 

Møtereferat Utstedt:  08.10.2020 

Styremøte   

Ledet av:  TK Sted: Via Teams 

Referent: HML Dato: 24.09.2020 

 

 

 

Til stede 

Terje Krogh – President 

Tor Arild Jacobsen – Visepresident 

Maria Myrland – Styremedlem 

Hedvig Hasund – Styremedlem 

Jan Stalder– Styremedlem 

Pia Egemark– Styremedlem 

Evy Hoel – Varamedlem 

Åge Pedersen - Varamedlem 

Hanne M Lund - Forbundssekretær/ 

sponsorkoordinator  

 

 

Meldt forfall: 

 

Marianne Rapp Hauge – Stambokfører 

 

 

 

Ikke innkalt: 

 

 

 

Saksnr. Tekst 

 Møtet åpnet kl. 16:15. 

 

01-18 Min Katt –  

 

GDPR – påminnelse fra forrige referat: Tilganger som ikke kan kobles opp mot innsendte 

taushetserklæringer vil bli fjernet. Taushetserklærings-skjema finnes på nrr.no under 

«Skjemaer». 

 

Testutstilling vil bli jobbet videre med. Arbeidet med oppdaterte brukerveiledninger 

gjennopptas. 

 

03-20 Profilering  av ny burbilhenger– Profileringsfirma jobber med utkast til design. 

 

 

04-20 COVID-19 Smittesituasjon – tiltak og konsekvenser  

 

Arbeidet med å utarbeide rutiner rundt smittevern på katteutstillinger er godt i gang. Det 

samme er arbeidet med å finne gode, helhetlige forslag til løsninger på avholdelse av 

utstillinger, både med tanke på krav i UR og klubbenes muligheter rundt økonomi. Klubbene 

vil få mulighet til å komme med innspill til dette arbeidet når de grunnleggende 

retningslinjene er lagt. Dette vil være i løpet av inneværende år. 
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05-20 Oppdretterdiplomering – Resultater er sendt ut. Styret vurderer muligheten for å 

tilbakeføre arbeidet med selve prøvene til kontoret, da kapasiteten på kontoret nå er god. 

 

DK 02-20 Bakgrunnen for saken: 

 

• Brudd mot OR § 1, 1.ledd)  

• Brudd mot OR § 3.3  

• Brudd mot DiR § 6  

• Brudd mot retningslinjer for Standard Kattehold,  

Ved å ha avlet fram 5 kull i underkant av 3 år. 

 

Styrets vedtak:  

Innklagede blir ilagt et generelt avlsforbud på alle katter i oppdrettet,  

i 6 -seks- måneder fra vedtaksdato.  

Videre blir avlshunnen ilagt et avlsforbud i 24 -tjuefire- måneder fra vedtaksdato. 

Katter registrert på innklagede på ikrafttredelsestidspunktet og/eller senere, kan ikke avles 

på i sanksjonsperioden. Evt. avkom av slike katter født i sanksjonsperioden kan ikke 

omregistreres til NRR via andre forbund, verken av innklagede eller andre. 

 

 
 

DK 03-20 Bakgrunn for saken: 

 

• Brudd mot OR § 2.3.1 med tillegg for NRR 

• Brudd mot OR § 2.3.3  

Ved å levere feil helseattest (ikke NRRs påkrevede) samt levert en kattunge før 12 uker uten 

anbefaling fra veterinær.  

 

Styrets vedtak:  

 

Innklagede blir ilagt et generelt avlsforbud, som da gjelder hele oppdrettet i 6 -seks- 

måneder fra vedtakets dato.  

Katter registrert på innklagede på ikrafttredelsestidspunktet og/eller senere, kan ikke avles 

på i sanksjonsperioden. Evt. avkom av slike katter født i sanksjonsperioden kan ikke 

omregistreres til NRR via andre forbund, verken av innklagede eller andre. 

Ved fremtidige saker, som er lignende eller sammenlignbare, vil dette vedtaket virke 

skjerpende. 
 

Eventuelt: 

 

Fargebedømmelse på utstilling: De som har planlagt fargebedømmelser på utstillinger bes 

ta kontakt med NRRs kontor for mulig å finne (foreløpige) løsninger på situasjonen. Det 

samme gjelder også rasegodkjenninger.  

 

 

Fotokonkurranse: Det vil bli avholdt fotokonkurranser på Facebook i løpet av halvåret. 

Dette annonseres på NRRs Facebookside. 
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Ny hjemmeside: NRR lanserer i disse dager ny hjemmeside. Den nye hjemmesiden vil 

driftes fra kontoret. Siden er under utvikling, og det planlegges flere elementer til siden med 

tiden. Stambokføringsstatistikk vil tilkomme, samt at vi ser på muligheten for annonsering 

av kull for våre oppdrettere. Innspill til hjemmesiden kan sendes til kontoret. 

 

NRR ønsker i denne forbindelse å rette en stor takk til Monica Alnes for all jobben hun har 

gjort som webmaster på den gamle hjemmesiden! 

 

 

Økonomi:   Foreløpig er situasjonen som normal i NRR, men man ser en forventet nedgang i 

sponsormidler pga. situasjonen. Det er forventet nedgang i registrerte katter på grunn av 

bortfall av importer og noe redusert avl i mars/april. I tillegg må man tenke mot 2021, og evt 

flere utfordringer på blant annet sponsormarkedet med tilhørende risiko for bortfall av 

inntekter.  

 

 

Rapporter fra komiteer  

AR Mottatt  

UK Ikke mottatt 

HU Ikke mottatt 

LK Løpende kontakt  

DK Mottatt 

 

NRRs styre minner om at alle komiteer, råd og utvalg skal sende inn rapporter i god tid før de 

oppsatte styremøtene.  

 

 

Fremtidige møtedatoer: 

28. oktober, 26. november og 21. januar. Møtene vil avholdes fysisk om situasjonen tillater 

det. 

 

 

 

 

 

Terje Krogh    Tor Arild Jacobsen  Jan Stalder    

President   Visepresident   Styremedlem    

 

     

Pia Egemark   Maria Myrland  Hedvig L Hasund 

Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 
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