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Referat fra styremøte 12.-14. August 2011 

Sted: Blindheia 

 
Tilstede fra styret: 

Ann Elene Aasen (AA) - president 

Gøran Vinje (GV) – visepresident 

Ingunn Sviggum (IS) – styremedlem 

Åge Pedersen (ÅP) – styremedlem 

Ann-Jorid Jacobsen (AJ) - styremedlem 

 

 

Meldt forfall: 

 

Øyvind Hornslien (ØH) – styremedlem 

Line Rønningen (LR) – stambokfører/kontormedarbeider 

Hanne M Lund (HL) – forbundssekretær/sponsorkoordinator  

 

Ikke innkalt: 

 

André Lund (AL) -varamedlem 

 
Saksnummer Tekst 

01-11 NEMO – kontrakt, arbeidsgruppe og testgruppe 

Styret ringte Horizont v/Knut Brobakken og ba om en oppdatering på hvordan 

det lå an i forhold til piloutstillingene og stamboksystemet.  

Brobakken informerte om at alt var i rute og at det skulle avvikles et møte med 

personer fra pilotgruppa påfølgende mandag.  

Det skulle da testes og se hva som eventuelt manglet. Dersom det var mangler, 

regnet han med at disse ville være små og at det ville gå raskt å justere disse. 

Cathrine Pettersen informerte i samme samtale om at at hun regnet med at det 

nye stamboksystemet ville være på plass om ca en uke.  

Her ville det også kun være snakk om eventuelle småjusteringer. 

Styret vil kontakte pilotgruppen til uken og få statusoppdatering etter møtet. 

 

14-11 Lisensiering av oppdrettere 

NRR fikk i oppdrag av Generalforsamlingen 2011 å iverksette et lisensieringsprogram 

for oppdrettere. 

Under stormøtet i månedsskifte april-mai ble lisensiering/diplomering av oppdrettere 

diskutert mellom styret og NRRs komiteene. 

Styret skisserte et mulig opplegg for dette. Dette vant gehør og begeistring og det ble 

enighet om at styret skulle få mer info fra SVERAK om hvordan dette praktiseres hos 

dem. 

Det ble også enighet om at styret skulle kontakte komiteene og  at de skulle produsere 

spørsmål og svar, til en spørsmålsbank. 
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Tanken var at dersom hver komite bidro med rundt 100 spørsmål med tilhørende svar, 

som falt inn under dennes ansvarsområde, ville dette være tilstrekkelig til en fyldig 

spørsmålsbank. 

Disse oppgavene skulle da benyttes ved avlegging av lisensieringsprøven. 

Man så for seg at denne spørsmålsbanken kunne fylles på suksessivt/ årlig av den 

enkelte komite. 

Styret har mottatt feedback fra SVERAK og ser at mye av deres løsninger vil kunne 

fungere for det lisensierignsopplegget som ble skissert på stormøte. 

Det kan for øvrig nevnes at deres diplomeringsprogram har vært en stor suksess og 

blitt møtt positivt hos deres oppdrettere. 

En del av tanken bak innføringen i SVERAK var at man ønsket økt kompetanse hos 

den enkelte oppdretter i henhold til avl, og større kunnskap om egen organisasjon. 

Tilbakemeldingen fra SVERAK, er at diplomeringsprogramet så langt har hatt den 

ønskede effekten. 

Styret kontaktet så de enkelte komiteene og ba om å få tilsendt materiale til 

spørsmålsbanken. 

UK har utført oppgaven og styret har mottatt materialet. AR kontaktet styret og ba om 

at lovverket måtte oppdateres før de kunne begynne på oppgaven. 

Per dags dato har ikke styret mottatt respons fra de andre komiteene. Styret har 

kontaktet LK og bedt dem oppdatere lovverket snarest. 

LK forklarte i sitt svar til styret, at på grunn av at FIFe benytterlåste PDF-filer  hadde 

LK problemer med å åpne disse  og få lovverket oversatt. 

Styret har oversendt disse  filene som Word-filer og har videresendt disse til LK. 

 

38-11 DK-sak 05-11 

XX er innklaget for å omgjøre et salg på katt til annet land. Kjøper, fra annet land 

føler seg lurt og har innklaget XX for brudd på GL § 3. 

 

Vedtak: 

NRRs styre har mottatt innstilling fra DK. Styret anser saken for å omhandle en 

kjøp/salg tvist og har derfor avvist saken. 

 

39-11 Klager på sak 37-11 Dvergbendelorm 

NRRs styre har mottatt klager fra 3 klubber på vedtak av 04.04.11, hvor NRR blant 

annet innførte krav om egenerklæring ved innsending av titler til NRRs kontor. 

 

NRRs styre har gjennomgått alle klagene, og finner at det er grunnlag for å endre på 

vedtaket. 

 

Vedtak: 

Fra 29.08.11, vil det ikke lenger være krav om egenerklæring ved innsending av titler 

til NRRs kontor.  

 

40-11 AR- 12-10 Sølv etter ikke sølv foreldre 

AR har oppdaget feil registrering på en hannkatt i stamboka.  

DNA-test bekrefter at han er riktig far til et sølv avkom, hvor mor er solid. 

 

Styret er av den oppfatning, at AR har fått nødvendig dokumentasjon til å gjøre denne 

endringen i stamboka. 
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Styret er pliktig ovenfor FIFe og til enhver tid å påse at stamboken er korrekt og skal 

når slike feil oppstår rette dem opp. 

 

Vedtak: 

Kattens farge endres derfor fra solid til geno-sølv og feno- solid. 

 

Eventuelt 

41-11 NW- tittel 

Fra 01.01.2011 kan inntil 15 katter, i forbund under FIFe, hvert år  tildeles tittelen 

National Winner (NW) 

 

Dette er frivillig, og det er opp til NRR om vi ønsker at denne skal innføres hos oss. 

 

NRRs styre anser UK som rette instans for å utrede hvordan vi praktisk kan innføre 

dette i NRR, samt undersøke om dette er noe NRR ønsker.  

 

UK har foreslått at dersom NRR skal innføre denne tittelen, tas det ut 5 NW –katter 

hvert år i NRR, og foreslår videre at det da er naturlig,  at vi  kutter ut navnet 

Totalvinnere og lar de som blir best totalt i kategorien bli NW 

 

Vedtak: 
Styret ønsker tilbakemelding fra klubbene på dette.  

Frist settes til 3 uker fra dagens dato.  

Tilbakemelding fra klubbene sendes UK via NRRs kontor. 

 

 

  

Vedtak gjort mellom styremøtene 

42-11 1 stk kull over 6 mnd 

Det er kommet inn en søknad på kull som er over 6 måneder 

Alle papirer er godkjent. 

 

Vedtak: 

Styret innvilger tavler for dette kullet 

  

Rapporter  AR – mottatt 

UK – mottatt 

DK – mottatt 

LK – ikke mottatt 

Kontoret- ikke mottatt 

Økonomi Det er fra Styrets side ønskelig med månedlige regnskap opp mot budsjett, slik at vi 

har mulighet til å følge dette tettere. Da også med mer detaljerte biter på hver 

avdeling. 

Per i dag har ikke dette vært mulig, da vi ennå forholder oss til Åssiden 

Regnskapsbyrå og de har ikke kunnet gi oss dette. 

Nå er det meningen at NRR skal gjøre denne jobben selv, ved at denne oppgaven skal 

overføres som en av oppgavene til de ansatte ved kontoret. 

Dette er noe det blir jobbet med utover høsten, og styret har som målsetning å motta 
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en regnskaps- og budsjett oversikt ved hvert styremøte. 

 

Etter samtale med Kristine Finkelsen (ØST) er det avtalt at kontoret skal starte med 

konteringen (bilagsføring) fra september. Line Rønningen har allerede forsøkt seg litt 

på dette, men begge skal nå få full opplæring i dette. Kristine vil ha hovedansvar for 

denne opplæringen. Kristine har også anbefalt oss et regnskapsprogram, Visma 

Global, og styret skal undersøke pris og egnethet nærmere.  

I løpet nær fremtid bør valg av regnskapsprogram være på plass. 

Regnskapsopplæringen med tilhørende kursing, vil ta tid- og vi kan ikke påregne at 

dette er fullstendig på plass før nyåret. Frem til kontoret har kontroll på denne 

funksjonen, må NRR fortsette å benytte Åsiden Regnskapsbyrå. 

 

 

 

For NRRs styre 

 

 

Hanne M Lund 

Forbundssekretær 

 

Gressvik, 29.08.11  

 

 


