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Referat fra styremøte 08.04.2014 

Sted:  Gardermoen 

 
Tilstede: 

Gøran Vinje (GV) – President 

Åge Pedersen (ÅP) – Styremedlem 

Lena Marthinsen (LM) – Styremedlem 

Trond Bertelsen (TB) - Styremedlem 

Lena Ahlros (LA) – Stambokfører 

Anne Gro Bergersen (AB) – Varamedlem 

 

Ikke innkalt: 

 

 

Permisjon: 

Hanne M Lund (HL) – Forbundssekretær/sponsorkoordinator 

 

Meldt forfall: 

Maria Myrland (MM) – Visepresident 

Kristine Finckelsen (KF) – Varamedlem 

Jon Arne Didriksen (JD)– Styremedlem 

 

 

Saks nr Tekst 

3-13 Nytt utstillingssystem 

Databasen til SESAM er sendt over til Danmark slik at stamboken blir grunnlaget 

for opplysningene i utstillingssystemet. Det jobbes med å få på plass utregningen 

av avl/oppdrett og en alternativ løsning tilpasset NRR for de som er funksjonærer 

og assistenter på utstilling på tvers av klubber. Det er blitt lest korrektur, fordi en 

del setninger og ord bygger på sammensatte funksjoner og derved blir dårlig 

norsk. Design for Diplom og bedømmelsessedler er laget.  

 

1-14 SWS 2014  

NRR har mottatt møtereferat fra utstillingskomiteen for SWS. Invitasjonen er 

trykket opp, og blir delt ut på utstillinger frem mot SWS. Det skal snart være 

befaring på Telenor Arena, og mange nøkkelpersoner er på plass. Det vil også 

fremover bli jobbet aktivt med det nye utstillingssystemet vs. SWS 2014. Det 

trengs fortsatt folk som vil være med å jobbe på arrangementet, og vi oppfordrer 

til å ta kontakt med Marit Fracci. 
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2-14 Møte med Agria 

Møtet er igjen blitt utsatt. Vi prøver å få til et møte snarest. 

 

3-14 NRRs forslag til FIFe`s Generalforsamling i RIGA i mai: 

Godkjenning av ny rase – Selkirk Rex: 
Forslaget og alle dokumenter er nå oversendt, på engelsk, fransk og tysk til FIFe’s 

generalsekretær, og bekreftet mottatt.  

 

7-14 Prøveklubb VKK 

NRRs styre har mottatt et brev fra Vestlandets Katte Klubb (VKK) hvor de 

uttrykker sine betenkninger ang tolkning av GL§6a under årets 

Generalforsamling. 

Etter å ha mottatt brevet fra VKK, så har styret vært i dialog med LK v/Roald 

Westre vedrørende lovverket i forbindelse med prøveklubben, samt at vi har 

drøftet hvordan klubben rent praktisk kan operere. Sørak er mentorklubb for 

VKK, og det innebærer at de medlemmer av VKK som også er medlem av Sørak, 

kan sende sine saker direkte til sekretær i VKK. Kopi må sendes Sørak enten av 

medlemmet selv, eller at VKK sender det til Sørak. Dette avtaler Sørak og VKK 

seg i mellom.  VKK kan da sende inn sakene direkte til NRRs kontor. Sørak har 

det formelle ansvaret, mens VKK utøver oppgaven i praksis. Medlemmer av VKK 

som er i andre klubber, må gå via sin klubb, men VKK bør be om at de får kopi, 

slik at de får en fullstendig oversikt over aktiviteten i klubben i prøveåret. 

 

All kontakt utenfor NRR må fadderklubben stå for da VKK ennå ikke er en 

registrert klubb i FIFe.  Så blant annet registrering av utstillinger samt 

godkjenning av medlemmer som skal stille ut utenlands må gjøres av en fullverdig 

klubb.   

 

NRRs styre har sendt brev til VKK og fadderklubb SØRAK med om dette. 

 

8-14 Generell dispensasjon for å gå tidlig på utstillinger 

SVERAK har ett prøveprosjekt, som de har søkt om og fått tillatelse fra FIFe til å 

gjennomføre i 2014, som gjelder en generell tillatelse for SVERAKs utstillinger 

hvor utstillere har tillatelse til å gå tidligere fra utstillinger. Det er kun SVERAK 

som har fått slik tillatelse. NRR kan ikke godkjenne generelle dispensasjoner. 

Dette må besluttes av FIFe. 

NRR styret vil ikke søke FIFe om å få en slik generell dispensasjon på nåværende 

tidspunkt, men vi vil følge opp hvilke erfaringer SVERAK får i forbindelse med 

denne prøveordningen. 

Enkeltmedlemmer kan fortsatt søke arrangørklubb om å forlate utstillingen før den 

er slutt, men må da følge arrangørklubbens retningslinjer for dette. 
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9-14 Salg av katt til annet forbund 

NRRs styre oppfordrer oppdretter til å tilbakebetale depositum for ikke levert 

kattunge. Brev er sendt begge parter i saken. 

10-14 Vurdering av NRRs skatteplikt 

NRR har fått svar fra Skatt Øst om at vår virksomhet ikke faller inn under 

skatteplikt på nåværende tidspunkt med virksomheten slik den drives i dag. I 

midlertid er det en forutsetning at vi gir tilbakemelding om hvordan våre midler 

skal fordeles ved en eventuell oppløsning av NRR.  

Dette må også inn i vårt lovverk. 

NRRs styre foreslår derfor følgende midlertidig lovendring i henhold til GL §42:  

 

«Ved oppløsning av forbundet, skal alle eiendeler overføres til annet forbund som 

er interessert i å ivareta utstillingsaktivitet i Norge, samt jobbe aktivt for å høyne 

kattens status i samfunnet. Dersom NRRs Generalforsamling ikke finner at andre 

organisasjoner i Norge er i stand til å ivareta dette formålet, så skal alle eiendeler 

gis til Norges Veterinærhøyskole. Penger og evt. andre midler skal øremerkes 

katt.»  

 

DK 1-14 Rekommandert brev ble sendt til innklagede for motsvar. 

NRRs kontor har fått denne rekommanderte sendingen i retur og har da tatt enn 

avgjørelse i saken på bakgrunn av DKs anbefaling. 

Saken gjelder salg/overdragelse av kattunge uten stamtavle, og årsaken viste seg å 

være manglende avlsgodkjenning for kattungens mor. NRR krever at angjeldende 

kattemor fremstilles for avlsgodkjenning ved første anledning, at stamtavle så 

rekvireres og oversendes kjøper. I tillegg ilegges oppdretter avlsforbud i ett år for 

brudd på OR § 4.2 NRR tillegg E og OR § 4.3 

 

 

Behandlet mellom styremøter 

 Søknad klasse 1: 

Oppdretter søker om stamtavler klasse 1 på kattungekull, tross manglende 

helseattest på en av foreldredyrene.  NRR styret avviser dette. Klasse 3 stamtavle 

utstedes i stedet etter oppdretters ønske. 

 RASE-BIS:  

KKMN ønsker å gjennomføre Rase-BIS for sibir på sin utstilling 19.07.2014. 

Adelkatten ønsker å ha Rase-BIS for ragdoll på sin utstilling 30.11.2014. 

NRRs styre gjør oppmerksom på vedtak, hvor det spesifiseres hvordan slike rase-

BIS skal registreres i forhold til Årets Katt utregning:  
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  Sak 02-13.        

Rase-BIS – Ved uttagelse av rase-BIS på utstillinger vil følgende gjelde i forhold 

til Årets katt-utregning:  

Tilleggspoeng for kategorien vil deles etter antallet katter som deltar i rase-BIS 

og ordinær BIS, slik at kattene som deltar i ordinær BIS vil få tilleggspoeng for 

antall katter i kategorien som deltar i ordinær BIS. For kattene som deltar i rase-

BIS vil tilleggspoengene kun være tatt ut fra antallet katter som deltar i rase-BIS. 

Tilleggspoengene i de nasjonale klassene blir ikke berørt av denne utregningen, 

men utregnes utfra hele kategorien. Ved arrangering av rase-BIS må klubbene 

være obs på at antall premier fra sponsorer er basert på en ordinær utstilling, og 

det er ikke tatt høyde for premiering utover dette. Klubbene kan risikere selv å 

måtte stå for premiering av rase-BIS. 

  Premiene må ikke komme i konflikt med NRRs sponsorer. NRRs kontor må  

  kontaktes om rase-BIS skal arrangeres for å avtale praktiske løsninger. 

 

Eventuelt 

 Seminar i HUs regi 

Helseutvalget ønsker å holde ett seminar for katteeiere for å opplyse om helse. 

NRR er positive til forslaget og HU oppfordres til å arbeide videre med dette. 

 Flytting av Kontoret: 

NRR har fått nye og større kontor lokaler, og dette kun ned en etasje fra tidligere. 

Dette medfører ingen økning i husleien. 

Påskeuken ble brukt til å flytte det meste ned.  

Der har Lena og Hanne fått hvert sitt kontor, vi har fått eget lager og eget rom til 

kopi maskinen. Data og telefoner er flyttet og operative. Resten av arkivet vårt, 

med hyller etc vil komme på plass i løpet av uken. 

Det ser veldig bra ut, forteller Lena, og alle er velkommen på besøk for å se de 

nye kontorene våre i Pancoveien på Gressvik. Adressen er den samme som før. 

 

Økonomi 

 NRR har for tiden god likviditet.  

Likevel har styret fokus på å holde kostnadene så lave som mulig, slik at vi får 

opparbeidet oss reserver og slik at vi kan møte eventuelle uforutsette utgifter som 

måtte dukke opp. 
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Terminliste for framtidige styremøter: 13/5 og 17/6. 

 

 

   

Gøran Vinje     Lena Martinsen      

President     Styremedlem 

 

     

Åge Pedersen     Trond Bertelsen    

Styremedlem     Styremedlem 

 

 

Anne Gro Bergersen     

Varamedlem              

 

 

Rapporter fra komiteer  

AR Kort rapport mottatt. 

UK Rapport mottatt, med noen spørsmål til styret som er blitt besvart. 

HU Rapport mottatt, med info om videre jobbing med kurs for oppdrettere.  

LK Løpende kontakt. 

DK Rapport mottatt, og svar er sendt. 


