NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Disiplinærkomitéens klageskjema
1. Opplysninger om innklager

NRR- saksnummer (fylles ut av NRR)

Fornavn

Etternavn

Adresse

E-postadresse

Postnr.

Poststed

Telefon

Eventuell klubbtilhørighet

2. Opplysninger om den innklagede
Fornavn

Etternavn

Adresse

E-postadresse

Postnr

Poststed

Eventuell klubbtilhørighet

3.

Telefon
Stamnavn

Er anklagede informert om at han/hun/de anklages? Ja

4. Klagebeskrivelsen

Nei

(Hvis det ikke er plass, skriv på eget ark i 2 eksemplarer)

Hvilke lover og regler mener anklager at anklagede har brutt?
Legg ved dokumentasjon på lov-/regelbrudd med henvisning til gjeldende paragrafer.

Dato

Pancoveien 22a – 1624 Gressvik
 (+47) 69 61 27 54
kontoret@nrr.no - www.nrr.no

Underskrift

Vår hovedsponsor:
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Saksbehandlingsprosedyre i Disiplinærkomitéen
Enhver enkeltperson eller klubb/organisasjon innenfor eller utenfor NRR kan henvende seg til DK,
gjennom NRRs kontor, kontoret@nrr.no i saker som angår enkeltmedlemmers brudd på NRRs og
FIFes lover og regler.
All relevant dokumentasjon må foreligge slik at DK kan behandle en sak snarest mulig og på best mulig
grunnlag.
Hvilke plikter har anklager?
Ta kontakt med anklagede og informer om at det leveres inn en klage på vedkommende. Før det skjer
oppfordres partene til å prøve å komme til enighet på egenhånd, gjerne ved hjelp av egne klubber.
Oppnås ingen løsning, er DK neste naturlige instans.
Hva er IKKE en sak for DK?
• Kjøpstvistesaker
• Når en sak anses som foreldet, normalt etter tre år.
Hva er en DK-sak?
NRRs styret skal fatte vedtak om suspensjon, eksklusjon eller andre forføyninger når NRRs styret
finner det dokumentert at enkeltmedlemmer har:
a) vanskjøttet eller mishandlet dyr
b) med forsett eller grov uaktsomhet utsatt egne eller andre dyr for farlig smitte eller annen alvorlig
helserisiko
c) forbrutt seg mot NRRs eller FIFes lover og regler på grovere måte
d) kattehold – hvori også inkluderes salg/formidling m.m. – på en måte som er klart belastende for
forbund og/eller kattesak
e) på annen måte gjort seg skyldig i handlinger/virksomhet som klart skader kattesakens allmenne
omdømme
Hvilke plikter har DK og NRRs styre?
• Vurdere om noen av medlemmene er inhabile i en sak
• Løse en sak på lavest mulig nivå innenfor NRR
• Veilede og/eller gi råd til partene
• Overholde taushetsplikten
• Behandle saker og gi svar innen 5 uker etter at all dokumentasjon foreligger
• Fatte vedtak om suspensjon (varighet inntil 2 år) eller eksklusjon (varighet minst 2 år) eller fatte
vedtak om andre forføyninger
• Protokollføre vedtak
• Opplyse om at enhver part kan påklage vedtaket senest 3 uker etter at partene er underrettet
om NRRs styrets vedtak
Konsekvenser av fattet vedtak
• Ved suspensjon og eksklusjon menes tap av alle rettigheter som enkeltmedlem i klubb tilknyttet
NRR
• Andre forføyninger kan gjelde begrensninger i kattehold, avl, utstillinger, tillitsverv eller andre
forhold knyttet til NRRs virksomhet
Se ellers NRRs gjeldende disiplinærreglement: http://www.nrr.no Gå til Om NRR / Lover.

