Referat fra NRRs 58. Generalforsamling (GF) 17. - 19. september 2021
Sted: Lily Country Club, Kløfta
NRRs president Terje Krogh åpnet GF’en en halv time senere enn planlagt på grunn av
trafikale problemer på Romerike. Han åpnet med å si at vi nå hadde havnet på et nytt og
spennende hotell. Han nevnte at vi i ca 1,5 år nå har ”levd i mørket” på grunn av
koronapandemien, men også at NRR hadde tatt ansvar ved å ikke holde arrangementer
som kunne være smittebærende. Alle har vi savnet utstillingene, og passivitetet har nok
også ført til lavere motivasjon. Konsekvensene ser vi kanskje ikke før utover til neste år,
men håper vi snart er tilbake til normalen.
Terje Krogh roste kontoret for innsatsen gjennom pandemien, slik at NRR har ”vært på
fotan”. GF’en reiste seg og applauderte kontorets ansatte.
Terje Krogh roste også de klubbene som hadde vært kreative og lagd bildeutstillinger på
nettet med ulike tema. Det har nok vært hyggelig for mange. Ellers er noe av det mest
synlige av endringer at ny hjemmeside er laget. Den skal nå være mye lettere å søke i.
Også burtilhengeren har blitt fornyet med ny lay out. Det ble oppfordret til å sette den
strategisk og synlig i nærheten av utstillingslokalet som blikkfang og reklame.
Terje Krogh roste Jærkatten som kom og gjennomførte den første fysiske utstillingen
igjen. Dette var kjærkomment, og med en ny variant med to sertifikat per dag. Også
Sunnmørskatten fulgte etter med utstilling. Dessverre er det blitt oppdaget at burene
ikke har tålt å stå lagret så lenge. Trolig har det kommet fukt til slik at de har ”rusta på
rot”. Dette er trist, men vi må få gjort noe med dette.
Til slutt oppfordret Terje Krogh alle til å være positive og inkluderende og spille på
”godfot” med hverandre.
Deretter ble det tatt opp spørsmål om Jærkatten, og om innmeldte styremedlemmer og
delegater hadde dobbeltmedlemskap i FIFe-forbund., og om prosedyren for innmelding
til årets GF var fulgt.
Anne Veland redegjorde for sin utmelding av den Østerrikske klubben KKÖ, som hun
mente var utført korrekt, og hadde også tatt kontakt med FIFes generalsekretær Erik
Reijers som kunne bekrefte dette. Hun bedyret at hun kun var medlem i NRR via
Jærkatten. Hun sa også at hun ble beæret da hun ble spurt av valgkomitéen om hun ville
stille som visepresident til NRRs styre.
Ordstyrer hevdet at Jærkatten ikke var korrekt meldt på til årets GF. Blant annet
manglet årsregnskapet. Dette ble forklart med at klubbens kasserer døde, og det ble
vanskelig å få tilgang til konti. Det ble hevdet at klubben hadde meldt seg på i tide, og
burde derfor kunne delta. Det ble også stilt spørsmålstegn ved at det i det første GFreferatet fra Jærkatten sto at de ikke skulle stille delegat til NRRs GF, men at de i ettertid
sendte ut et skriv fra sittende styre om at de likevel ville delta. Et styre som trolig hadde
to medlemmer med medlemskap i KKÖ.
Lovkomitéen hadde tidligere meldt inn til NRRs kontor, 06.09.21, om at de mistenkte
medlemskap i andre forbund. Det ble også da undersøkt med NRRs kontor om det forelå
dokumentasjon på utmelding fra KKÖ og innmelding til Jærkatten/NRR utført etter
FIFes regler. Slik dokumentasjon forelå ikke.
1

Det ble framsatt forslag om GF’en som NRRs øverste myndighet kunne stemme over om
Jærkatten kunne få delta med delegater og sine to stemmer.
Deretter ble det opprop av delegater og styremedlemmer. Det var 43 delegater som ga
et simpelt flertall å 22, og 2/3 flertall på 29 stemmer.
Så ble det foretatt en avstemning over om Jærkatten kunne få stille med en delegat og to
stemmer.
For: 43
Mot: 0
Terje Paulsen fra Jærkatten fikk derved lov til å delta som delegat med to
stemmer.
Stemmetallet ble da endret til 45, simpelt flertall 23 og 2/3 flertall 31 stemmer.
Deretter gikk man over til
Dagsorden:
1. Valg av referenter: Marianne Rapp Hauge, Åge Pedersen og Lisbeth Falling.
Valg av tellekorps: Hanne Gjønvik, Signe Sirevaag Thorsen, Siv Cath. F. Brauter.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden: Godkjent
3. Årsberetninger: Styrets årsberetning
Under Styrets årsrapport ble følgene tatt opp og diskutert:
Gøran Vinje, delegat fra SØRAK, mente at det var noe som ikke sto i rapporten, nemlig
presidentens siste leder i Aristokatt. Denne ble oppfattet som et knivstikk i ryggen på de
ansatte ved kontoret.
Terje Krogh svarte på dette med at det jo handlet om at vi ser at klubbene har problemer
med å fylle opp med aktivitet. Folk vil shoppe avl og utstilling og klubbene greier ikke å
levere. Dette kunne vært håndtert fra et sentralt NRR-kontor, men de har mer enn nok å
holde på med, derfor må de være flere. Det nye nå er mer direkte kontakt med
medlemmer.
Styremedlem Hedvig Hasund informerte om at det ble vedtatt på et styremøte at
presidenten skulle ha ukentlig kontakt med kontorets ansatte via telefon, men dette er
ikke blitt fulgt opp. Styret har derved ikke ivaretatt arbeidsgiveransvaret. Derfor ble
denne lederen i Aristokatt svært upassende. Det framkom videre at det hadde vært
kommunikasjonsproblemer mellom presidenten og flere av de andre styremedlemmene.
Styremedlem Maria Myrland hadde tidligere uttalt og referatført fra et styremøte at hun
ville trekke seg fra styret fordi hun mente at hun ikke ble hørt eller at hennes
kompetanse ble benyttet. Hun redegjorde mer konkret for hvorfor hun mente at styret
ikke fungerte. Hun hevdet at sittende president verken hadde tid eller kompetanse til å
utføre presidentvervet. Hun fortalte at han stort sett saksbehandlet og svarte på mailer
kun på søndager. Han greide verken å følge opp kontoret eller FIFe.
Det ble en diskusjon rundt dette tema der flere av sittende styremedlemmer uttalte seg
om sin oppfatning av samarbeids- og kommunikasjonsklimaet i styret, og flere delegater
uttrykte sitt syn på saken. Det var flere som ba om at dette måtte det ryddes opp i, og
spørsmålet om det nå var mistillit til styret kom opp. Det kom ingen avklaring på dette
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før GF-en avsluttet på fredag kveld. Styrets årsberetning ble likevel godkjent slik den
framsto.
De øvrige årsrapportene ble gjennomgått lørdag, og tatt til etterretning uten spesielle
merknader, med unntak av at det ble foreslått at NRR burde kunne tilby nettbaserte
kommunikasjonsplattformer for råd og utvalg.
4. Opptak av eventuelle nye klubber: Ingen nye klubber var innmeldt, men GF-en
klappet for fusjonen av VERAK og TERAK som nå er blitt Vestfold og Telemark
Rasekattklubb (VTR).
Den tidligere annonserte saken om medlemskap for delegaten Anne Veland fra Jærkatten ble
igjen tatt opp. Det ble opplyst om at FIFe’s generalsekretær var kontaktet, og at han bekreftet
at hun hadde meldt seg ut av annet FIFe-forbund. RORAKs delegat, foreslo en avstemning
om GF-en skulle votere over hvorvidt hennes medlemskap i Jærkatten skulle godkjennes, slik
at hun eventuelt kunne stille til valg som visepresident på søndagen. Voteringen viste 28 for,
11 i mot og 6 avholdne. Det ble derved vedtatt at GF-en kunne stemme konkret over dette
senere. Da dette går på person og krever hemmelig valg ble vårt elektroniske stemmesystem
rigget for dette, mens GF-en fortsatte med forslagene.
5. Innkomne forslag:
Sak 07/21 handler om det samme som ble vedtatt sendt til FIFe’s GF i 2020, og kan
derfor ikke behandles på nytt i år.
Sakene 13/21, endring i Standard Kattehold og 14/21; endring i NRRs
karantenereglement, ble begge avvist til behandling på GF, fordi begge disse
dokumentene er såkalte levende dokumenter som kan endres uten GF-behandling. De
forslagsstillende klubbene ble oppfordret til å sende det inn til NRRs kontor for
viderebehandling.
De øvrige sakene som ble behandlet på GF-en er helt gjengitt i fulltekst slik de ble
innlevert som forslag, men med endringer der det ble endret underveis på GF-en:
Forslag som angår gjeldende lover for NRR (GL):
Sak 01/21
Styrets forslag nr. 3
GL § 16 e) Generalforsamlingen består
NRRs sponsorkoordinator forbundssekretær og stambokfører, samt redaktør i
Aristokatt inviteres til NRRs GF. De har uttalerett i saker som kommer inn under deres
arbeidsområde, men ikke forlagsrett eller stemmerett. Opphold og reise dekkes av NRR.
(GF 2009)
Motivasjon:
Fjerne sponsorkoordinator da denne ligger inn under forbundssekretær. Det er helt
unaturlig at kjernefunksjonene forbundssekretær og stambokfører i NRR ikke skal
inviteres, spesielt når disse har ansvar for logistikk, organisering og har
arbeidsoppgaver under GF-en. Presedensen er også at forbundssekretær og
stambokfører er til stede.
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Det er NRRs forbundssekretær som har det organisatoriske ansvaret for hele
arrangementet, og ikke sponsorkoordinator
Må ha 2/3 flertall
Resultat
Vedtatt

For:

45

Mot: 0

Avholdne: 0

Sak 02/21
Styrets forslag nr. 2
GL§ 18. 8 Valg.
Valg på ordstyrer/varaordstyrer, appellutvalg, styre, avlsråd, utstillingskomité,
sponsorutvalg, lovkomité, disiplinærkomité, delegat og bisitter til FIFe’s
generalforsamling, revisor og valgkomité på minst 3 medlemmer - og eventuelt andre
komitéer som opprettes under generalforsamlingen. Følgende regler/prosedyrer legges
til grunn:
Motivasjon:
Sponsorutvalget eksisterer ikke.
Må ha 2/3 flertall
Resultat
Vedtatt

For:

45

Mot: 0

Avholdne: 0

Sak 03/21
Styrets forslag nr. 1
Sammenslåing AR-HU (Avlsrådet og Helsutvalget.)
GL § 18 8 D – GL 39 Sammenslåing AR-HU.
AR fortsetter som beskrevet i GL §8D og utvider seg med veterinær ekspertise når HUsaker behandles. HUs øvrige medlemmer løses fra vervet.
GL§ 18 D.
Avlsrådet (AR/HU)31 (→ §§ 14, 3. ledd, 32, SF AR)
a) Består av inntil 4 – fire – 6– seks– medlemmer. To av disse består av
veterinærekspertise, to velges på NRRs generalforsamling og inntil 2 – to – blir utnevnt
av NRRs styre. (GF 2020 – sak 06/20)
b) Avlsrådet AR/HU pluss varamedlemmer velges/utnevnes for 2 år av gangen og kan
gjenvelges/gjenutnevnes.
c) Medlemmer til avlsrådet AR/HU velges i de år som ender på 2, 4, 6 osv. NRR styre
utnevner i de år som ender på 1, 3. 5 osv.
d) Det velges ett varamedlem de årene som GF velger og ett de årene som NRRs styre
utpeker. Se denne § pkt. 8 a-f ovenfor.
GL § 39
Helseutvalget AR/HU skal på fritt grunnlag eller etter henstilling fra NRRs styre, ta opp
spørsmål knyttet til helse på katt. - Helseutvalget skal normalt ha et nært samarbeid
med Avlsrådet. - Helseutvalget
AR/HU kan søke informasjon hos og samarbeid med ekspertise fra sak til sak. Medlemmene Veterinærekspertise utpekes normalt for 3 2 år av gangen, og utnevnes
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hvert sitt år.
(→ § 1 i KAR: HU AR/HU sammen med NRRs styre har et GF-mandat til å fatte
selvstendige helsevedtak basert på nye kunnskaper. Jf. mandatet til FIFe’s HWC i OR
Appendiks 1)
Motivasjon:
Helseutvalget har ikke fungert etter intensjonen på mange år, tiltross for iherdige
forsøk. Alternativer vil være å legge ned utvalget, men utvalget er svært viktige for å
bevare best mulig helse på katt. Oppgavene, avl, oppdrett og helse, som AR og HU
forvalter fletter seg også inn i hverandre og styret er av den oppfatting at dette grepet
kan revitalisere helsearbeidet i NRR.
Endringen er midlertidig frem til NRRs GF 2024, og skal evalueres før endringen
oppdateres i lovverket og gjøres permanent.
Må ha 2/3 flertall
Resultat
Vedtatt

For:

39

Mot: 6

Avholdne: 0

Sak 04/21
LIRAKs forslag nr. 1
Endringer av Helseutvalget
Ny tekst, endringer/tillegg i uthevet kursiv. Tekst ønsket fjernet er gjennomstreket.
§ 39 Helseutvalget
- Helseutvalget skal på fritt grunnlag eller etter henstilling fra NRRs styre, ta opp
spørsmål knyttet til
helse på katt.
- Helseutvalget skal normalt ha et nært samarbeid med Avlsrådet.
- Helseutvalget kan søke informasjon hos og samarbeid med ekspertise fra sak til sak.
- Medlemmene utpekes normalt for 3 år av gangen, og utnevnes hvert sitt år.
(→ § 1 i KAR: HU sammen med NRRs styre har et GF-mandat til å fatte selvstendige
helsevedtak
basert på nye kunnskaper. Jf. mandatet til FIFe’s HWC i OR Appendiks 1)
Endringsforslag:
-Helseutvalget er et rådgivende organ for NRRs styre, klubber og medlemmer.
Dette betyr at
utvalget på selvstendig grunnlag, etter henstilling fra klubber og komiteer via
NRRs styre,
eller på direkte henvendelse fra NRRs styre, kan ta opp og gi råd i spørsmål
knyttet til
helse på katt
-Helseutvalget har forslagsrett til NRRs GF
-Helseutvalget skal normalt ha et nært samarbeid med Avlsrådet
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-Helseutvalget skal søke informasjon hos og samarbeid med ekspertise fra sak til sak.
Medlemmene
utpekes normalt for 3 år av gangen, og utnevnes hvert sitt år
-Helseutvalget skal bestå av min. 1 veterinærer, fortrinnsvis 2, og 3 faste
medlemmer,
hvorav 2 medlemmer skal velges av NRRs generalforsamling og 1 skal
utpekes av styret
2 medlemmer velges i år som ender på 0-2-4-6-8 for 2 år av
gangen1 medlem
utpekes i år som ender på 1-3-5-7-9 for 2 år av gangen
Medlemmene kan ikke samtidig ha verv i Styret
-Det skal etableres et budsjett med kr 15.000 pr år
Dette skal dekke reise-/møteutgifter, honorar til utvalgets veterinærer og
kjøp av
veterinærfaglige ressurser
(→ § 1 i KAR: HU sammen med NRRs styre har et GF mandat til å fatte selvstendige
helsevedtak
basert på nye kunnskaper. Jf. mandatet til FIFe's HWC i ORAppendiks 1)
Motivasjon:
NRRs formål iht. GL Kap. 2 paragraf 2 bokstav a, beskriver at "Formålet er å arbeide for
kattens fremme, med spesiell vekt på helse, livsvilkår og avl"
Bakgrunnen for dette forslaget er at vi mener at slik ikke er tilstrekkelig
ivaretatt over ensvært lang periode (2016-) gjennom et passivt og lite synlig
Helseutvalg.
Raseoppdrett er under press fra bakgårdsoppdrettere, blandingsavl og
designavl. Det er også økende debatt og press fra ulike dyrevernsorganisasjoner
når det kommer til raseavl. Det er viktig at NRR har et velfungerende Helseutvalg.
Kriterier for det er at medlemmene er både motiverte, engasjerte og kvalifiserte
for slike oppgaver. Vi tror at ved å organisere Helseutvalget dels gjennom GFvalgte og dels utpekte medlemmer, rullerende over 2 år, pålik linje med øvrige
komiteer, så vil dynamikken blir optimalisert, gi økt kontinuitet og stabilitet,
samt at utvalget vil få bedre forankring.
Må ha 2/3 flertall
Forslaget ble trukket
Forslag som angår FIFes utstillingsreglementet med tillegg for NRR (UR):
Sak 05/21
Huskattutvalget/styrets forslag nr. 1:
UR § 5.5 Med tillegg for NRR
Klasse14 – HUSKATTKLASSE. Side 50.
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NRR Generalforsamling 2021:
Utvalg: Huskatt
Medlemmer av utvalget: Monica Grytdal (Grenlandspusen), Kine Gundersen
(Smaalenene), Ann Kristin Horve (Agderkatten), linda Hansen (Grenlandspusen), Siv
Cathrine Brauter (Grenlandspusen),Synnøve Larsen (Hålka, deltok i første halvdel av
diskusjonene)
Innledning:
Etter vedtatt forslag i NRR's GF 2020 så ble det satt ned ett huskattutvalg med
oppdrag i vurdere dagens Huskatt reglement og se om det er mulig med forslag for å
forbedre disse.
Huskatt er ofte en inngangsportal for mange inn i rasekatt miljøet og kattesporten
generelt. Forslagene fra Huskatt-utvalget er satt sammen for å gjøre denne
inngangsportalen mer tilgjengelig, rettferdig og spennende for de som stiller
huskatt.
Flere førstegangs-utstillere erfarer å ha en ung og uerfaren katt, de er ofte unge og
uerfarne selv, og blir ofte skuffet når de blir slått av huskatter som har vært med i
flere år evt. har en mer erfaren eier/utstiller. Vi ser ofte at både erfarne utstillere og
dommere tar seg av disse utstillerne, men konkurransen i seg selv gjør at de som har
uerfarne katter eller er uerfarne selv ofte havner i skyggen på de som er gjengangere
på utstilling. Vår observasjon er at vi sjelden ser disse utstillerne igjen på senere
utstillinger, mest fordi de ikke fikk noen god erfaring eller forklaring på hvordan
utstilling fungerer. Huskattutstillere ønsker også mer fokus på at det faktisk finnes
en standard for huskatt i FIFe og ønsker at våre dommere skal benytte seg mer av
denne, enn «magefølelsen». Selvsagt, når man har to like flotte huskatter, så må
dommeren gå for den som gir best «magefølelse» - om det er temperament, beste
pelsstell denne dagen eller «minst påvirket av hjemmets kjøkken». Med å dele inn
huskattene i alders/erfaringsinndeling, så håper huskatt-utvalget på å kunne
beholderekrutteringen av huskatt-eierne og videre bringe «galskapen» videre, og
gjerne inn mot rasekatt etter hvert. Huskatten bedømmes i dag i internasjonal klasse
14, uansett alder og erfaring. Et av forslagene vil også fremme en mer rettferdig
premiefordeling -veldig mange huskatt eiere melder om det samme: Siden
huskattene som regel blir bedømt til slutt, er det ofte ingen premier til nominerte
katter igjen eller det er dårligere premier som blir gitt. Best in show kokardene er
ofte de gamle og «utslitte» - gjerne brukt av noen andre før. Ellerman får de som er
minst i størrelse. Premier er ofte glemt.. Også meldinger om at panel glemmer senior
og veteran. (Dette skjer ikke bare med huskatt). Ofte betaler en huskatt eier samme
påmeldingsgebyr for å delta på en utstilling, som en med rasekatt. For å sørge for en
rettferdig fordeling, samt å vedlikeholde rekrutteringen har Huskattutvalget laget 1
forslag.
1. Ny nasjonal klasse: Kl. 20
2. Rettferdig fordeling av kokarder og premier
3. Dommere for huskatt (under Best in Show)
4. Opprette fast utvalg for huskatt i NRR
Forslag #1: Ny nasjonal klasse: Kl. 20
I dag blir huskatt bedømt i en og samme klasse på tvers av alder og erfaring.
Huskattutvalget fremmer forslag om en ny nasjonal klasse i tillegg til kl 14.
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Aldersinndeling/Erfaringsinndeling
Forslaget går på å dele inn Huskattene i ungdyr, deretter i trinn for erfaring. Dette
forslaget går også på å opprette en ny nasjonal klasse (kl. 20).
Klasse 14 består. Klasse 20 kommer i tillegg:
Klasse 20 a - Ungdyr (4 -10 måneder) (Plassering: Exl, Ex2, Ex3)
Klasse 20 b-3x #1på utstilling-Tittel oppnådd etter 3x#1: 'sønn av Brage' eller 'datter av
Idun'
Klasse 20 c - 3x #1 på utstilling - Tittel oppnådd etter 3x#1: 'sønn av Tor' eller 'datter av
Siv' Klasse 20 d-Neste 8 utstillinger-Tittel oppnådd etter 8x#1: 'sønn av Odin' eller
'datter av Frigg'
Klasse 20e -Alle utstillinger etter dette: 'sønn eller datter av Valhall' - HP (Honorary
price)
Utstiller må selv passe på at katten er i riktig klasse ved påmelding i Min Katt.
Når det gjelder dommerfordeling:
Hanner og hunner kan fordeles på hver sin dommer, i hvert hårlag, for hvert kjønn,
som det i dag også gjøres i kl. 14.
1 Gjennomføring av Nominering og Best in Show.
Ingen best in show for kl. 20. Kl. 14 er der man har Best i Show. Så man må delta i
begge klasser for å delta i BIS og for å jakte på en DSM-tittel.
Vi foreslår altså ingen endring i selve Nominering til Best in Show eller avviklingen av
Best in Show. Forslaget kommer inn i tillegg til det som står på side 50 i UR-Tillegg for
NRR
2 Konkret forslag til endring:
Utstillingsreglement (UR) oppdateres med endringen vedtatt av NRRs
Generalforsamling.
På Side 50 står i dag:
Klasse14 - HUSKATTKLASSE
Huskatter skal bedømmes i henhold til FIFe's standard (se den generelle delen for
standarder).
Vi foreslår følgende oppdatering i UR om forslaget blir godkjent:
Klasse 20- Viking-klasse
Huskatter skal bedømmes i henhold til FIFe's standard (se den generelle delen for
standarder).
Spesielt for utstillinger i Norge gjelder følgende (nasjonale klasser) i tillegg til KL14:
Huskatten deles opp i alder og deretter etter erfaring og resultat:
Voksen (over 10 måneder)
Klasse 20b - 3x Exl - 'sønn av Brage' og 'datter av Idun' Klasse 20c-3x Exl- 'sønn av Tor'
og 'datter av Siv'
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Klasse 20d -8x Exl Neste 8 utstillinger- 'sønn av Odin' og 'datter av Frigg' Klasse 20ePåfølgende utstillinger- 'sønn eller datter av Valhall' (HP)
Eier/utstiller av huskatten må selv sørge for å melde på katten i riktig klasse i Min Katt.
Når det gjelder dommerfordeling:
Hanner og hunner kan fordeles på hver sin dommer, i hvert hårlag.
Dommerne skal bruke FIFe's standard for huskatt kort- og langhår ved
bedømmelse av kattene i klasse 20.
Forslag #2: Rettferdig fordeling av kokarder og premier
Huskatt-utvalget foreslår følgende setning går inn i Utstillingsreglementet Side 50 Tillegg for NRR:
2.1

I dag står det: Alle utstillinger: Pokal/premie til Beste huskatt. (GF 2005 - Endret
2009)
Vi foreslår å legge til følgende tekst under siste setning:
3
«Kokarder og premier som NOM og Best in Show/Beste huskatt skal
ha samme kvalitet somandre vinnere som deltar på samme utstilling».
Hvis forslag 1) går igjennom - legg også til på samme side/område i UR:
4
«Utstillende klubb oppfordres til å sørge for en liten oppmerksomhet
til vinnerne av hver avgruppene i kl. 19, men dette er ikke et krav».
I NRRs informasjonspakke til utstillende klubber, så skal dette gjerne minnes om.
(Gjerne også for senior og veteran (ikke bare huskatt)).
Forslag #3: Dommere for Huskatt og Best in show kl 14
UR 4.9.3 Side 39 i UR: (Husk også NRR tillegg 5.4)
Oppdateres til - tekst med strek fjernes, ny tekst i gult:
4.1

Huskattpanel:
Uttakning av utstillingens beste huskatt skjer i panel, og vanligvis med alle dommere og
dommerelever til stede.
Ved store utstillinger kan utstillingsleder bestemme at bare et utvalg av dommerne skal
være med på uttakningen.
For utstillinger i Norge:
Det skal alltid være minst tre dommere, og alltid ett oddetall, som skal ta ut, Beste
Huskatt. Det forutsettes at alle de dommerne som har dømt huskatter sitter i panelet.
Forslag #4: Opprette et fast huskattutvalg
Huskattutvalget foreslår å opprette et fast utvalg som skal ivareta og fremme
huskatten i NRR/FIFe på vegne av alle norske klubber.
Huskatt utvalget kan være tilgjengelig for folk som ønsker å stille huskatt, få råd om
hvordan dette gjøres, hvordan man melder seg inn i klubb etc. Huskatt utvalget må
gjerne være aktive med reklame for utstilling på sosiale medier og lignende.
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Huskattutvalget skal være talerøret for huskatt-eiere på utstilling.
Utvalget kan også støtte klubber når det gjelder gjennomføring av hobbyutstillinger med
huskatter, samt andre ting som kan være av interesse ved gjennomføring av huskatt
spesial eller lignende.
Utvalget skal også kunne fremme forslag til NRRs GF.
Det velges 4 faste representanter og 3 vara. De faste representantene velges for 2 år om
gangen, mens vara 1 år om gangen. 2 faste velges i partallsår, 2 velges med oddetallsår.
Disse velges på NRRs GF som ved andre valg av komiteer og utvalg.
De som til nå har vært i ad-hoc gruppen for huskatt stiller seg tilgjengelig for
valgkomiteen: Kine Gundersen, Ann Kristin Horve, Linda Hansen, Monica R. Grytdal,
siv Cathrine Brauter.
Etter en del diskusjon ble det bestemt å dele opp forslag 05/21 i fire, og stemme over
hver enkelt del. Del 1. ble trukket. Det ble deretter stemt slik:
1. Ny nasjonal klasse: Kl. 20 - Trukket
2. Rettferdig fordeling av kokarder og premier – For: 30 Mot: 2 Avholdne: 13 Vedtatt
3. Dommere for huskatt (under Best in Show) – For: 32 Mot: 2 Avholdne: 11 Vedtatt
4. Opprette fast utvalg for huskatt i NRR – For: 4 Mot: 40 Avholdne: 1 - Falt
Forslag som angår FIFes Oppdretts- og registreringsreglementet med tillegg for
NRR (OR):
Ny tekst, endringer/tillegg i uthevet tekst. Tekst ønsket fjernet er gjennomstreket.
Sak 06/21
VKKs forslag nr. 1: (endringsforslag)
OR § 2.3 Å gi katter et nytt hjem
2.3.1 Avtaler
Alle avtaler eller begrensninger i forbindelse med kjøp av kattunger og bruk av hannkatt
for avl skal foreligge skriftlig for å unngå misforståelser. (→ § 3.1., STA § 2.3: FIFevedtak binder alle.)
Tillegg for NRR:
Kjøpekontrakt – helseattest (→ via Min Katt) For hver solgt katt skal det utstedes
en kjøpekontrakt utarbeidet av NRR. Den skal undertegnes av selger og kjøper,
uavhengig av om katten er innført i hoved- eller kontrollstambok.
-

-

Gjeldende original NRR kjøpekontrakt undertegnet av begge parter.
Forefinnes ikke slik kontrakt, forblir katten i NRR-sammenheng oppdretters
eller siste eiers eiendom. ( → GL § 2 g.)
Original stamtavle
Helseattest utstedt av veterinær – ikke eldre enn 21 dager
Dokumentasjon for vaksinasjon
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Dette skal følge katten ved overtagelse og selger skal omregistrere katten på
ny eier, eller setter den eierløs i Min Katt innen 4 uker etter overtagelse.
Original kjøpekontrakt, helseattest – ikke eldre enn tre uker - og vaksinasjonsattest
fra veterinær skal følge med ved salg/overdragelse av katter.
Vaksinasjonsattesten skal vise at katten er vaksinert med gyldig vaksine. (→ OR 2.3.3 og
UR 1.8 inkl. Tillegg for NRR) (GF 2003/GF 2015)
Motivasjon: Flere selgere (oppdrettere) holder i dag tilbake stamtavlen ved salg av
katt, gjerne for å bytte motet kastreringsbevis senere, eller fordi de av ulike årsaker
ikke har fått eller får registrere kull.
Samtidig ser man at ikke registrerte oppdrettere benytter seg av dette for å lure
kjøpere til å tro at de får stamtavle senere. Det bør ikke være noe tvil om hvorvidt en
stamtavle (alternativt bekreftelse på at denne er rekvirert) skal følge med når en
rasekatt selges overlates til ny eier. OR sier ikke dette eksplisitt i dag, men indirekte
ved å vise til at NRRs standard kontrakt skal benyttes ved kjøp og salg. Og i NRRs
standardkontrakt finner man passusen om at stamtavle skal følge med.En mer
tydelig OR vil derfor være nyttig, også sett i forhold til eventuelle DK-saker. I tillegg
bør man ta med at selger er ansvarlig for overføring av eier i stambok. (Her må også
kontrakt oppdateres ift. MinKatt).
Resultat
Vedtatt

For:

45

Mot: 0

Avholdne: 0

Sak 07/21
Agderkattens forslag nr. 2
Vi ønsker å fremme forslag om endring i OR 2.3.3 til ny tekst. Kattunger overlates
ikke til nytt hjem/eier før de er minimum 14 uker og fullvaksinerte med to (2)
vaksiner
Ny tekst, endringer/tillegg i uthevet tekst. Tekst ønsket fjernet er gjennomstreket.
OR § 2.3.3
Kattunger
Kattunger overlates ikke til ny eier (nytt hjem) før de er 12 uker gamle og er
fullvaksinert nytt hjem/eier før de er minimum 14 uker og fullvaksinerte med to
(2) vaksiner mot feline panleucopenia, feline calici virus og feline herpes virus, med
mindre veterinæren har tilrådd noe annet1. → GL § 5 a, og VAK 3a.
Motivasjon: Dette fordi at kattunger trenger mer tid med mor og søsken, de er og
bedre rustet til nytt hjem osv. med å bli fullvaksinert hos oppdretter. Vi som har
kull, ser storforskjell på kattunger på 12 og14 uker i utvikling
Må til FIFe.
Avvist til behandling fordi det handler om det samme som ble vedtatt oversendt
FIFe i 2020.
Sak 08/21 og 09/21
Sunnmørskatten og Grenlandspusens samlende forslag.
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Ny tekst, endringer/tillegg i uthevet tekst.
OR § 2.3.3 Med tillegg for NRR
Kattunger
En hunnkatt må ikke ha mer enn tre kull i løpet av tjuefire måneder med mindre en
veterinær og/eller FIFe-medlemmet skriftlig har tillatt noe annet på forhånd. → GL § 1,
STA §§ 1.1 og 1.2. SF AR §§ 2 og 3. GL § 32.
Endringsforslag:
En hunnkatt må ikke ha mer enn to kull i løpet av 12 måneder, og ikke mer enn tre kull
i løpet av tjuefire måneder, med mindre en veterinær og NRR skriftlig har tillatt noe
annet. → GL § 1, STA §§ 1.1 og 1.2. SF AR §§ 2 og 3. GL § 32.
En hunnkatt som trenger gjentatte keisersnitt, skal ikke brukes i videre avl.
En hunnkatt tillates ikke paret med en ny hann innen 3 uker etter en tidligere paring
En hunnkatt tillates ikke paret mens den har diende kattunger, tidligste parring er 12
uker etter fødsel, med mindre en veterinær skriftlig anbefaler noe annet.
Tillegg for NRR:
Brudd på OR § 3.3, første ledd vi/føre til et gebyr i tillegg til stamtavlens ordinære pris ved
kul/registrering. Gebyrets størrelse vil fremgå av NRRs prisliste. (GF 2020 - sak 17
Motivasjon: Motivasjon for strengere krav til tidsrom mellom kull: Det forekommer
at hunnkatter har 3 kull i løpet av en periode på under 12 måneder. Det ser nesten
ut til å være en trend på fôrkatter. Dette innebærer en stor og unødvendig
påkjenning for hunnkatten, og vi mener regelen må skjerpes for å bremse en videre
utvikling av denne trenden med tre kjappe kull.
Henviser til GL § 2 a): Formålet er å arbeide for kattens fremme, med spesiell vekt
på helse, livsvilkår og avl. →OR § 1.
Et regelverk som tillater så tett avl på hunnkatter, tillater rovdrift. Dette er ikke god
dyrevelferd og fremmer i hvert fall ikke helse og livsvilkår for katten.
Henviser til GL § 3): som sier at alle medlemmer plikter seg å respektere gjeldende
dyrevernlov.
Norsk lov om dyrevelferd sier i §3): Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de
måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødvendige
påkjenninger og belastninger.
Parring tillatt på katter som har diende kattunger, og da eventuelt må tas fra disse er en
unødig påkjenning og belastning.
Det er heller ikke heldig for organisasjonen om det blir et rykte i allmennheten at
oppdrettere setter penger/kattungesalg fremfor kattens helse.
Slik lover fremstår i dag – tillater den misbruk og rovdrift på katt, og brudd på Norsk lov
om Dyrevelferd.
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Tillegg uttalelse fra veterinær:
Grenlandspusen har i tillegg en uttalelse fra Veterinær Leif Harald Njølstad ved Alfa
Smådyrklinikk, Porsgrunn ang. parring av diende katter:
Kommentar til forslag fremmet av Grenlandspusen til NRRs GF 2021.09.17.
En paring for en diegivende kattemor vil være en stressituasjon som kan medføre
dårligere melkeproduksjon og ivaretakelse av kattungene.
Det vil være større fare for påført infeksjon ved paring så tidlig.
Sjansen for drektighet av en die givende er mye mindre enn etter avvending.
Dette handler også om etikk og moral og vil sikre FIFes avlsdyr mot rovdrift og ivareta
dyrevelferd.
Leif Harald Njølstad
Veterinær på Alfa Smådyrklinikken
Resultat
Vedtatt

For:

38

Mot: 0

Avholdne: 7

Sak 10/21
Styrets forslag nr. 4
Avgifter og gebyrer.
OR§ 4.2.G b
a) Betaling av stamtavler skal skje forskuddsvis i forbindelse med innsending av
stamtavlerekvisisjon, og tydelig kopi av gyldig kvittering skal følge
stamtavlerekvisisjonen.
Uten slik kopi anses stamtavlerekvisisjonen for ikke å være avsendt. NRRs styre avgjør i
evt. tvilsspørsmål. (GF 2017)
b) Er registrering av kattungene til NRR utført etter at kullet er fylt 3 måneder, kreves
dobbel registreringsavgift. (GF 2008) Jf. 4.2 E – 2 og 3 ovenfor.
Motivasjon:
Kun som en ekstra påminnelse om at det ikke er mulighet for å utføre betaling før 3
måneder og utsette innsendelse av rekvisisjonen til et senere tidspunkt, noe som også
samsvarer med registrering av chip -nummer.
Resultat
Vedtatt

For:

42

Mot: 0

Avholdne: 3

Sak 11/21
LIRAKs forslag nr. 2
Krav til Diplomering av alle oppdrettere
OR§ 5.2.4 B Tillegg for NRR
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NRR etablerte konsept for Diplomering av oppdrettere i 2012 med første kull i
2013. Diplomeringen er frivillig og må anses som en relativt rimelig
investering for oppdretter. Det er ingen direkte økonomisk fordel/ulempe
knyttet til hvorvidt man er diplomert eller ei.

Ar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Totalt

Pr 2020 så er det kun 112 oppdrettere som har
gjennomført og bestått diplomeringen.
Antall
Diplomerte
42
35
0
0
0
23
4
8
112

Dette er svært lavt med tanke på at konseptet har eksistert
i 9 år.
NRR har ikke definisjon på hva som regnes som aktive
oppdrett og dermed hvor mange aktive oppdrettere der er
til enhver tid. Men tar man utgangspunkt i at det er ca 2000
medlemmer, så vil det altså si at kun ca 10 % har diplomert
seg.
I NRRs og FlFes lover ligger indirekte et krav om at
alle oppdrettere skal kunne regelverket for
oppdrett og ellers sette seg inn i nødvendig
kompetanse.

Oppdretterdiplomeringen er i hovedsak en prøve i om man kan NRR og FIFes
regelverk oggrunnleggende kunnskap om avl og oppdrett. Dette er
kompetanse alle oppdrettere i NRR beviselig bør/skal ha, og som gir
absolutte fordeler for alle involverte.
Når oppdretternes kompetanse øker vil belastningen på klubb, stambok og
Kontoret også minke.Slik sett er det dermed gunstig for NRR som helhet at alle
gjennomfører diplomeringen.
I tillegg ser vi at Rasekattoppdrett står under mer og mer press, fra
dyrevernorganisasjoner på denene siden, og uregistrerte bakgårdsoppdrett på
den andre siden. 'Det er nå på tide å vise at NRRs oppdretterstand innehar høy
kompetanse og følger krav til dyrevelferd og kunnskaper om avl.
Krav om bestått diplomeringsprøve vil være et bidrag til dette.
Forslag:
Det skal innføres krav til Diplomering av alle oppdrettere i NRR, med
kostnadskonsekvens for oppdrettere som ikke gjennomfører
diplomeringsprøven.
Dette kan gjennomføres for eksempel slik:
(LIRAK er åpen for andre tidsrammer, poenget med forslaget er å få oppdrettere
diplomert)
-

Alle nye oppdrettere som søker stamnavn må samtidig søke plass på
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-

-

diplomeringskurs ogha gjennomført dette innen 1 - ETT - år etter registrert
stamnavn
Det skal ikke være krav til at nye oppdrettere skal ha hatt ett kull før diplomeringen
Alle eksisterende oppdrettere i NRR med stamnavn må gjennomføre
og beståoppdretterdiplomeringen innen en periode på 3 - TRE - år
Oppdrettere som har behov for ekstra tilrettelegging med muntlige prøver kan
få tilrettelagtprøve ved behov. (Hvilken plattform utarbeides i samråd med
NRR)
Det skal gis ubegrenset antall forsøk på å bestå prøven
Oppdrettere som ikke gjennomfører diplomeringen iht. fristene representerer
merarbeid og merkostnad for klubb, stambok og for Kontoret.
Dette dekkes gjennom differensiert pris på stamtavle med ett tillegg på kr 100 pr
tavle for ikke- diplomerte oppdrettere frem til slik er gjennomført.
Prinsippet her innebærer i tidslinje at det fra 3 - TRE - år etter vedtaket er fattet
innføres
differensiert pris på stamtavler for eksisterende oppdrettere og fra 1 - ETT - år
etter vedtaket differensiert pris for nye oppdrettere.
Resultat
Falt

For:

2

Mot: 43

Avholdne: 0

Sak 12/21
Agderkattens forslag nr. 1
Ønske om obligatorisk testing for PRA og PK på Abyssiner og Somali
ABY/SOM må DNA-testes for CEP290 (PRA-rdAC) forut for en paring med mindre
det er bevist at ingen av foreldrene bærer PRA (N/N).
ABY/SOM må også testes for PK (PyruvateKinase Deficiency) forut for en paring med
mindre det erbevist at ingen av foreldrene bærer PK (N/N).
Katter som skal testes etter denne regelen må kunne identifiseres gjennom en
microchip. Microchipnummeret skal følge med testdokumentasjonen til laboratoriet
og fremgå tydelig avresultatet i den sertifiserte testbekreftelsen.
Bare følgende paringer er
tillatt:
PRA
-PRA ikke-bærer(N/N) x PRA ikke-bærer (N/N)
-PRA ikke- bærer (N/N) x PRA bærer (N/rdAC)
PK
-PK ikke-bærer(N/N) x PK ikke-bærer (N/N)
-PK ikke-bærer (N/N) x PK bærer (N/PK)
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Resultatene må registreres og gjøres kjent i henhold til § 3.5.1.
Motivasjon:
Vi mener at PRA og PK hos rasene abyssiner og somali dekker kravene i
OR§3.5.1 for å få en rasespesifikk presisering i § 6 i OR. PK og PRA nevnes også i OR
Appendix 1 som mulige genetiske tester abyssiner og somali burde testes for forut
for avl.
I Sverige (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) er disse testene obligatoriske, og i
Finland (Suomen Kissaliitto r.y.) er det obligatorisk å teste for PRA.
Det er per i dag mange som allerede tester for disse sykdommene, men ved å få
det som et krav for å drive oppdrett med abyssiner og somali innenfor NRR vil
testingen bli satt i system. Dessverre dukker det av og til opp katter som har PRA
eller PK, og dette vi vil unngå ved at testing blir obligatorisk.
Resultat
For: 32
Vedtatt som NRR-tillegg

Mot: 8

Avholdne: 5

(Sak 13/21 og 14/21 avvist til behandling på GF-en)

Forslag som ikke angår noe spesifikk lovverk:
Sak 15/21
VKKs forslag nr. 2
Beskyttelse av skjema og malverk med NRR logo
Skjema/malverk (spesielt det som har NRR logo) hos NRR bør være kun for medlemmer
av NRR. Slik det er nå, kan hvem som helst laste ned dokumenter fra NRRs
hjemmeside og benytte dette i salg- og markedsføringsøyemed. Innlogging for
medlemmene i NRR på skjemasiden vil medvirke til åhindre at ikke medlemmer
henter ut og bruker NRRs skjema og på den måten lurer sine kjøpere til å tro at de
har kjøpt en registrert rasekatt.
VKK ønsker derfor at det utvikles en innloggingsportal for medlemmer på den nye
hjemmesiden, alternativt at skjema/maler flyttes til MinKatt.
Forslaget ble trukket
Overtallsforslag:
Sak 16/21
Grenlanspusens forslag nr. 3
Tekst ønsket fjernet er gjennomstreket.
OR § 5.2.4. Bruk av stamnavn. Tillegg for NRR.
Som medlemmer av en rasekattklubb som er en del av NRR/FIFe, så finner
Grenlandspusen at det bør oppfordres til oppdrettere, og spesielt nye
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medlemmer som søker stamnavn, å følge opplæring i FIFe/NRRs lovverk og om
kattehold og avl generelt.
I den forbindelse ønsker vi at medlemmer som søker stamnavn skal få muligheten
til å ta oppdretterdiplomering så tidlig som mulig. I tillegg så har vi et ønske om at
NRR kan tilby viderekomne opplæring, i form av den samme typen som de har i Felis
Danica i dag.
Dermed så foreslår vi følgende:
Oppdretterdiplomering gjøres tilgjengelig for nye oppdrettere med nytt stamnavn.
(Eventuelt lager man et forkurs som må gjennomføres før stamnavn kan søkes).
Vårt første forslag er dermed følgende endring i OR - 5.2.4 Bruk av stamnavn - Tillegg
for NRR - B. Diplomering av oppdrettere - fjerne punkt d).
OR § 5.2.4 Bruk av stamnavn
Tillegg for NRR punkt B.
Diplomering av oppdrettere: Det vises til NRRs hjemmeside. (Vedtatt GF 2011) Formelle
kriterier for å kunne melde seg på til diplomeringsprøven og gjennomføre den:
Kandidaten skal
a) ha fylt 18 år
b) være hovedmedlem i en NRR-tilsluttet klubb
c) ha stamnavn registrert i FIFe
d) ha registrert minst ett kull i NRR under eget stamnavn
e) ikke hatt noen disiplinærsanksjon mot seg de to siste årene.
Motivasjon: Grenlandspusen føler at det i dag er altfor lett å skaffe seg stamnavn og å
kalle seg oppdretter, uten at det er noen form for opplæring i forkant av søknad om
stamnavn eller i søkeprosessen, eller krav til oppdatering underveis i oppdrettet.
NRR, og rasekattklubber som er tilknyttet til NRR, skal stå for de lover og regler vi har
satt oss. Vi skal søke å eliminere bakgårdsavl/oppdrett og fremme et sunt rasekatt
oppdrett.
NRR skal fremstå som en organisasjon som er seriøs med en viss kvalitetssikring.
Resultat
Vedtatt

For:

41

Mot: 0

Avholdne: 4

Spørsmål om gyldig medlemskap
Etter at innkomne forslag var ferdigbehandlet ble det votert over om medlemskapet til Anne
Veland i Jærkatten kunne godkjennes. NRRs president sa innledningsvis her at hele styret
følte denne saken som kjip, men at styret ikke kunne se at NRRs regler var fulgt i skifte av
medlemskapet. Det ble stemt over følgende:
Tilsidesette NRRs regler ved overføring av ett medlem fra annet FIFe-forbund til Jærkatten.
Voteringen viste 23 for, 19 mot og 3 avholdne – forslaget falt da det krevdes 2/3 flertall.
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6. Regnskap
Godkjent
7. Budsjett
Godkjent med følgende kommentar: Det skal tas høyde for økning til kurs for de ansatte.
Det skal tas høyde for utgifter til vedlikehold av burpoolen.
8. Valg
Før valget skulle settes i gang på søndagen, tok Grenlandspusens delegat ordet, og annonserte
kimen til et mistillitsforslag mot de faste medlemmene i NRR styre – altså en kollektiv
mistillit.
Dette førte til et ordskifte der mye av det samme ble fremført som fredag i forbindelse med
styrets årsrapport gjengitt ovenfor. Presidentens spesielle ansvar ble understreket, bl.a med
tanke på å følge opp saker som f.eks. NRRs GF-deltagelse i FIFe. Dette var som kjent ikke
blitt gjort. Det personalansvaret NRRs styre har som arbeidsgiver for de ansatte, ble også
trukket frem. Under debatten sa et styremedlem at hun nå stilte sin plass i styret til
disposisjon.
RORAKs delegat foreslo at styret kunne sitte til NRRs GF i februar om ca. fem måneder, og
vise at det kunne forbedre seg. Til dette ble det replisert at det var vanskelig å tro på en
forbedring etter alt det som nå var kommet opp. Styret burde ha vist kvalitet før. Et
mistillitsforslag er tuftet på 1 ½ års forsømmelser og manglende engasjement som ikke lenger
kunne tolereres. Adelkattens delegat tok så ordet og foreslo at det ut fra alt det som nå var
kommet frem, måtte gjennomføres en avstemning der voteringstemaet var «for eller mot et
mistillitsforslag mot de faste medlemmene i NRRs styre» slik Grenlandspusens delegat hadde
foreslått.
Voteringen viste følgende: Ja: 31 Nei: 12 Avholdende: 2
Dermed var det sittende styret kastet – for første gang i NRRs historie.
Ordstyrer tok ikke opp hva dette vedtatte mistillitsforslaget faktisk kunne bety for valget
videre. NRR har ingen bestemmelser om dette, og har man ingen bestemmelser kan det bli
lange diskusjoner. Men da Terje Krogh, som var kastet som president kort tid før, stilte opp
som motkandidat til Gøran Vinje som presidentkandidat, uten at noen sa noe om det, var det
duket for at alle kunne stille, og således overlate alt til GF-delegatenes vurderingsevne.
President 2021 – 2022:
Gøran Vinje, SØRAK og Terje Krogh, Trønderkatten ble lansert som kandidater.
Terje Krogh trakk seg imidlertid da han fikk et glimt av antall stemmer allerede avgitt i
telleapparatet på lerretet før han rakk å presentere seg. Dette viste kun antall avgitte stemmer
så langt, og ikke hvem det var stemt på. Avstemningen ble da avbrutt og ny avstemning satt
opp med kun Gøran Vinje som kandidat. Dette fordi det kreves alminnelig flertall for å bli
president.
Avstemningen viste 29 stemmer til Gøran Vinje og 16 blanke.
Gøran Vinje ble derved VALGTt til president.
Visepresident 2021 – 2023:
Steven Jones, RORAK – 21 stemmer
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Åge Pedersen, RORAK – 26 stemmer VALGT (etter omvalg pga feil i stemmeantall)
I år som i fjor var denne avstemningen elektronisk, og Maria Myrland styrte systemet. Det
var nå det ble oppdaget at antall stemmer ikke kunne være korrekt, slik at det måtte foretas en
ny opptelling av delegater. Ordstyrer Asbjørn Berntsen stanset da de pågående avstemningene
og foretok et nytt delegatopprop som viste at det faktisk var 47 stemmeberettigede til stede.
Da måtte alle de tidligere avstemningene gjennomgås på nytt for å se om de to uteblitte
stemmene kunne ha betydning for tidligere avstemningsresultater. Det viste seg at det
hadde de ikke.
To styremedlemmer 2021-2023:
Maria Myrland, VTR – 26 stemmer VALGT
Pia Egemark, Sunnmørskatten – 22 stemmer VALGT
Katrine Lie Strandos, VKK – 13 stemmer
Svein Grøtness, NORAK – 9 stemmer
Fred Fredriksen, VTR – 9 stemmer
Trine Hegna, LIRAK – 9 stemmer
Elisabeth Halvoren-Tangen, Agderkatten – 5 stemmer
To styremedlemmer 2021 – 2022:
Katrine Lie Strandos, Sunnmørskatten – 24 stemmer VALGT
Hedvig Hasund, Østfoldkatten – 20 stemmer VALGT
Fred Fredriksen, VTR – 14 stemmer
Svein Grøtness, NORAK – 12 stemmer
Trine Hegna, LIRAK – 12 stemmer
(1 blank stemme)
To varamedlemmer 2021 – 2022:
1. vara: Fred Fredriksen, VTR – 29 stemmer VALGT
2. vara: Signe Sirevaag Thorsen, RORAK – 23 stemmer VALGT
Svein Grøtness, NORAK – 20 stemmer
Elisabeth Halvorsen-Tankgen, Agderkatten – 10 stemmer
(7 blanke stemmer)
Tre medlemmer til Disiplinærkomitéen 2021 – 2023:
Sissel Karin Hals, VKK – VALGT ved akklamasjon
Frøydis Husøy, Sunnmørskatten – VALGT ved akklamasjon
Lena H. Lindberg, Adelkatten – VALGT ved akklamasjon
Ett varamedlem til Disiplinærkomitéen 2021 – 2023:
Geir Tsyganov Michaelsen, LIRAK – VALGT ved akklamasjon
Ett medlem til Lovkomitéen 2021 – 2023:
Jon Wikne, Adelkatten – VALGT ved akklamasjon
Ett varamedlem til Lovkomitéen 2021 – 2023:
Lisbeth Falling, NORAK – VALGT ved akklamasjon
Ett varamedlem til Avlsrådet 2021 – 2022:
Terje Elvrum Storli, Grenlandspusen – 20 stemmer VALGT
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