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Referat fra styremøte 22.06.11 

Sted: Scandic Oslo Airport 

 
Tilstede fra styret: 

Ann Elene Aasen (AA) - president 

Gøran Vinje (GV) – visepresident 

Ingunn Sviggum (IS) – styremedlem 

Øyvind Hornslien (ØH) – styremedlem 

Åge Pedersen (ÅP) – styremedlem 

Ann-Jorid Jacobsen (AJ) - styremedlem 

 

Hanne M Lund (HL) – forbundssekretær/sponsorkoordinator og referent 

 

Meldt forfall: 

 

Line Rønningen (LR) – stambokfører/kontormedarbeider 

 

Ikke innkalt: 

 

André Lund (AL) -varamedlem 

 
Saksnummer Tekst 

19-11 DK-saker nr 15-10, 16-10 og 17-10 

Alle tre sakene er innklaget av samme person. 

 

DK 15-10 

Saken gjelder klage i forhold til bakvaskelse på nettforum , brudd på GL § 3. 

Vedtak: 

Styret har mottatt innstilling fra DK, fattet vedtak i saken og innklagede har 

fått en advarsel 

 

DK 16-10 

Saken gjelder klage i forhold til bakvaskelse på nettforum, brudd på GL § 3. 

Vedtak: 

Styret har mottatt innstilling fra DK, fattet vedtak i saken og innklagede har 

fått en advarsel 

 

DK 17-10 

Saken gjelder påstand om forfalskning av veterinærdokument 

Vedtak: 

Styret har mottatt innstilling fra DK, fattet vedtak i saken og har vedtatt å 

avvise saken 
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23-11 DK-sak 01-11 

Medlem har anklaget XX for brudd på OR § 3.3.3 ( FIFe’s oppdaterte OR § 2.3.3), da 

XX har tilbakedatert et kattekulls fødselsdato med en uke, for å kunne levere fra seg 

kattunger tidligere enn det NRR/FIFe tillater.  

 

Vedtak: 

Styret har mottatt innstilling fra DK, fattet vedtak i saken og innklagede pålegges 6 

måneders avlsforbud, gjeldende fra vedtakets dato. 

 

24-11 DK-sak 02-11 

XX er anklaget for å ha stilt ut katt som samtidig var under behandling for påvist 

smittsom sykdom. XX er også anklaget i en tvist om eierforhold på en katt.  

 

Vedtak: 

Styret har mottatt innstilling fra DK. Saken om eierforhold er avvist da NRR ikke 

befatter seg med saker som omhandler kjøp og salg. I saken om ulovlig stilt katt har 

styret vedtatt at XX skal idømmes en utstillingskarantene i seks-6- måneder fra 

vedtakets dato i tråd med NRRs karantebestemmelser generelle del. 

25-11 Godtgjørelse frivillig jobb for NRR 

Styret har mottatt forespørsel fra medlem vedrørende godtgjørelse for frivillig arbeid 

for NRRs burpool. Arbeidet har spart NRRs for kostnader som ellers ville påløpt, da 

NRR måtte leid inn en profesjonell aktør.  

 

Vedtak: 

Styret vil derfor imøtekomme en faktura fra medlemmet på antall timer utført arbeid 

og andre utgifter i forbindelse med dette. 

26-11 Klage fra klubb på nye rutiner for saksbehandling i DK og NRRs styre 

En klubb har sendt inn klage på de nye rutinene som styret har vedtatt i saker mellom 

styret og DK. Klubben er i tvil om dette kan hjemles i lovverket og i såfall hvor. 

Klubben uttrykker også bekymring på at dette vil øke avstanden mellom NRR og 

deres enkeltmedlemmer. 

 

Vedtak: 

Styret har besvart klagen og påpeker at de nye rutinene klubben klager på, er for ren 

intern arbeidsfordeling å regne. Således finner ikke styret at det er behov for å hjemle 

dette i lovverket. Styret viser likevel til DiR § 4 som sier at enhver – også innenfor 

NRRs styre, kan henvende seg til DK i saker som gjelder brudd på NRRs og FIFes 

lover og regler.  

Opprettede disiplinærsaker vil behandles som tidligere, med unntak av at NRRs styre, 

og ikke lenger DK slik det var tidligere, skal fatte vedtak. Dette er GF bestemt og 

styret må rette seg etter dette.  

Styrets hensikt med den nye arbeidsfordelingen, er å frigi mer tid for styret til å 

arbeide med videreutvikling og vedlikehold av forbundets virke.  
Styret mener også at den nye arbeidsfordelingen vil øke DK sin generelle 

saksbehandlings kompetanse. Dette igjen vil komme både styret og medlemmene til 

gode.  

Styret ønsker å uttrykke at de nye rutinene er ment å føre til et nærere samarbeid 

mellom DK og styret, samt å inngi til tillit fra medlemmene om at enhver henvendelse 

blir behandlet på korrekt vis, og på lavest mulig nivå.  
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27-11 Henvendelse fra forbundet I Bulgaria vedrørende disiplinærsak. 

Denne saken omhandler kjøp og salg. Et bulgarsk medlem har kjøpt en katt fra et 

medlem av en NRR-tilsluttet klubb og ønsker kompensasjon, fordi denne mener 

katten har en medfødt feil.  

NRR har ikke anledning til å vike fra praksis om å ikke ta stilling til saker som 

omhandler kjøp og salg. 

NRRs styre beklaget ulempen det medfører for en kjøper bosatt utenfor Norge å skulle 

føre saken videre innfor rettsystemet. Det vektlegges i avgjørelsen at NRR ikke 

ønsker å bli part i en eventuell tvistesak for Norsk Domstoladministrasjon. 

 

Vedtak: 

 Styret har formulert et svarbrev som forklarer NRRs standpunkt mht til kjøp og salg,, 

men vil tilby å videresende korrespondansen fra det bulgarske forbundet til 

medlemmet her i Norge, da det ikke har lyktes dem å komme i kontakt med henne.  

28-11 Klage på styrevedtak i sak 11-11, sølvkull- ønske om å få registrert det som ikke-

sølv. 

Oppdretter ønsker å registrere et kull med sølvkatter som ikke-sølv. Både styret og 

AR har tidligere nektet dette. Oppdretter har klaget på vedtaket.  

 

Vedtak: 

Styret opprettholder sitt tidligere vedtak, da det ikke ser at det foreligger noen nye 

opplysninger som gir grunn til å endre på dette. Kullet må registreres i sin faktiske 

farge, sølv. 

29-11 Utstillinger ved bevegelige helligdager 

Styret har fått en henvendelse ang transport på bevegelige helligdager, da det påløper 

NRR ekstrautgifter når  transport faller på bevegelige helligdager. Dette gjelder påske, 

pinse, kristi himmelfartsdag, 1. mai osv.  

 

Vedtak 

Styret har vedtatt at klubbene ikke skal belastes for denne tilleggskostnaden på 

nåværende tidspunkt, men at problemstillingen skal vurderes med jevne mellomrom. 

Det kan på senere tidspunkt bli aktuelt å belaste de enkelte klubbene dette berører, for 

den faktiske ekstrautgiften. 

Eventuelt 

30-11 Klubb sluppet inn katt uten papirer på utstilling 

NRRs styre har fått inn en sak, hvor klubb på sin utstilling har sluppet inn et av sine 

egne medlemmer, uten at alle papirer var i orden. Klubb ble gjort oppmerksom på det, 

konfererte med Mattilsynet og veterinær på stedet fjernet eier og 7 av dennes katter. 

Klubb har gjort en flott jobb i ettertid ovenfor Mattilsynet og deres medlem, men har 

ikke forklart NRR hvordan de som klubb kunne slippe inn kattene, enda deler av 

klubbstyret var klar over at katten ikke kunne stilles ut pga manglende papirer. 

 

Vedtak: 

NRRs styre har sett på saken, og gitt klubben en advarsel og pålegg om skriftlig 

tilbakemelding på hvilke tiltak som er gjort mht rutiner. 
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31-11 Rasering-utstilling i regi av NRR-klubb 

NRR er blitt gjort oppmerksom på at en rasering står som arrangør av en ren 

raseutstilling i regi av FIFe hos en NRR-klubb. 

Raseringen hevder også på sin hjemmeside å være NRR-registrert rasering. 

 

Vedtak: 

NRR har gjort både klubb og rasering oppmerksom på det lovstridige ved å la en 

rasering stå som arrangør av en utstilling i regi av FIFe, jmf FIFe’s Show Rules § 1.2. 

Styret har også gjort oppmerksom på at ingen raseringer er NRR reigstrert, og derfor 

bedt raseringen fjerne dette. 

 

32-11 Saksgang søknader utstillinger 

Styret ønsker en mest oversiktig, ryddig og dokumenterbar saksgang. 

  

Vedtak: 

Alle søknader skal derfor søkes til UK, via NRRs kontor. UK behandler og sender 

svar ut til klubb og kontoret jmf FIFe’s UR § 1.2 NRRs tillegg 

Vedtak gjort mellom styremøtene 

3-11 Vedtak: Ansettelse av ny medarbeider på NRRs kontor 

Stillingen som kontormedarbeider ble utlyst via NAV, NRRs nettsider samt i 

Aristokatt. NRR mottok 37 søknader.  

Etter en grundig gjennomgang har styret foretatt en beslutning: 

Styret har ansatt Hanne Margrethe Lund som ny forbundssekretær. Hanne M. Lund 

trer inn i stillingen 01.06.11, og vil i tilegg til oppgavene som forbundssekretær, også 

ha ansvar for regnskap og funksjon som sponsorkoordinator. Som tidligere vil Line 

Rønningen ha ansvar for stambokføring. 

Hanne trekker seg som styremedlem i NRRs styre og Ingunn Sviggum, kommer inn 

som fullverdig styremedlem 

 

33-11 2 stk kull over 6 mnd 

Det er kommet inn to søknader på kull som er over 6 måneder 

Papirene kommet inn etter at kattungene er fyllt 6 måneder, ellers alle papirer i orden 

 

 

Vedtak: 

Styret har godkjent utskrivning av tavler i begge kull jmf FIFe oppdrettsreglement § 

4.2.1NRRs tillegg pkt e 4 

34-11 Dommerseminar i regi av NRR 

NRRs styre har fått forespørsel fra tre dommere tilknyttet oss om å få 

arrangere et dommerseminar i forbindelse med Adelkattens juleutstilling 2011. 

Dette dommerseminaret er spesielt rettet mot NRRs dommere, men dommere 

fra andre forbund som ønsker å delta er selvfølgelig velkommen. 

FIFe forutsetter at alle forbund tar vare på sine dommere og NRRs styre mente 

derfor at dette er en god anledning til å oppfylle dette kravet. Jmf FIFes 

Dommereglement § 3.2 

 

Vedtak: 

NRRs styre har vedtatt å støtte dette seminaret økonomisk med opp til  
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10.000 NOK. 

Seminaret er allerede annonsert på FIFes web-side og agenda er godkjent av  

_Judges and Standards Commission og sendt ut til alle FIFe-dommere.  
 

35-11 Støtte til dommerelev 

NRRs styre mottok en søknad fra en av våre dommerelever om økonomisk 

støtte for å kunne reise til Bukarest i Romania til FIFes dommerseminar lørdag 

28.mai 2011. FIFe s Dommereglement § 5.1.6 ( FIFe oppdaterte § 5.2.2) 

inneholder FIFe-medlemmets ansvar ovenfor dommerelever tilsluttet dem. 

 

Vedtak: 

Etter å ha vurdert søknad og budsjett for reisen, vedtok NRRs styre å gi 

dommereleven  3.000,- NOK i økonomisk støtte til dette formål . 
 

36-11 Server NRR 

NRRs styre blitt gjort oppmerksom på at for å kunne drifte NEMO på tilstrekkelig 

måte, må det byttes ut server på NRRs kontor. 

Det innebærer en kostnad på Kr. 1400,- pr måned. 

 

Vedtak: 

Styret har avgjort, at skal vi ha NEMO, må vi ha utstyr som gir den ytelse so mmå til 

for å kunne bruke NEMO. Så styret har godkjent innkjøp av ny server. 

37-11 Vedtak gjort 04.04.11 angående Dvergbendelorm som ble vedtatt mellom to 

styremøter og skulle vært referatført referat av 01.05.11 

Vi viser til krav fra mattilsynet i Norge om behandling for Dvergbendelorm med 

egenerklæring etter grensepassering fra Sverige med katt. 

 

NRR vil at kravet til dokumentasjon, (egenerklæring for at behandling er gitt) 

skal vedlegges ved registrering av avkom etter svenske katter som registreres i NRR 

Dette gjelder enten det er svenske hannkatter eller norske hunnkatter som har fortatt 

grensepassering. 

 

Videre skal det fremlegges dokumentasjon på behandling for at sertifikater som 

norske katter har tatt i Sverige skal godkjennes i NRR. 

 

NRR mener at den praksis som er etablert for svenske utstillere i Norge skal 

videreføres. Det vi si at egenerklæring for gjennomført behandling må fremvises, for å 

få adgang til utstillinger i NRRs regi. 

Ved manglede egenerklæring skal stedlig veterinær gi den nødvendige kur, før adgang 

til utstillingen. 

NRR vil på denne måten yte et aktivt bidrag for å hindre videre spredning av 

Dvergbendelorm. 

 
Styret har i ettertid hatt kontakt med mattilsynet, for å følge opp dette 

fortløpende. Vi snakket med en av mattilsynets veterinærer og de  var veldig 

fornøyd med tiltakene NRR har gjort i mht deres eget vedtak og mente at 

grunnen til at vi ikke har denne ormen, eller for eksempel rabies i Norge, er 
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fordi vi er så strenge i Norge.  

Veterinæren styret snakket med, sa også at de ønsket at det skulle komme 

strengere krav enn kun krav om egenmelding, fra Mattilsynets hovedkontor. 

 

 

Rapporter 

fra utvalg 

AR – mottatt 

UK – mottatt 

HU - mottatt 

DK – ikke mottatt 

LK – ikke mottatt 

Økonomi Ikke behandlet 

 

 

 

 

For NRRs styre 

 

 

Hanne M Lund 

Forbundssekretær 

 

Fredrikstad  

 

 


