NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Møtereferat
Styremøte
Ledet av
GV
Referent: KLS

Til stede
Gøran Vinje – President
Åge Pedersen – Visepresident
Maria Myrland – Styremedlem
Hedvig Hasund – Styremedlem
Katrine Lie Strandos– Styremedlem
Fred Fredriksen – 1.Varamedlem
Signe Sirevaag Thorsen –2. Varamedlem
Marianne Rapp Hauge – Stambokfører
Hanne M. Lund – Forbundssekretær

Saksnr.

Utstedt:

27.10.2021

Sted:
Dato:

Gardermoen Bed & Breakfast
14.10.2021

Meldt forfall:
Pia Egemark– Styremedlem

Ikke innkalt:

Tekst
Møtet åpnet kl. 16:00.
Det ble ønsket velkommen, og spesielt til nye styremedlemmer.

01-18

Min Katt
Fra 1.1.2022 er det noen endringer som må gjøres i Min Katt etter vedtak på NRRs- og FIFes GF.
Dette gjelder:
- Obligatorisk testing for PRA og PK på Abyssiner og Somali
- En hunnkatt kan kun ha 2 kull i løpet av 12 mnd, og til sammen maks 3 kull på 24 mnd.
- Senior/Veteran, ny tittel – DSW (Distinguished Senior Winner)
Det er fortatt en testutstilling med 2021 katter og systemet fungerer feilfritt med netthastigheter over
4G.

04-20

COVID-19 Smittesituasjon – tiltak og konsekvenser
Det er gledelig å se at flere klubber er i gang med planlegging av utstillinger for 2022 og at vi
nærmer oss en normal utstillingshverdag igjen.
NRRs styre vil fortsatt anmode alle om å være forsiktige og overholde de lokale smittevernreglene
som til enhver tid er gjeldende.

04-21

Klubbdrift
Styret har mottatt informasjon om klubb, via innsendt materiale fra klubben selv til kontoret, som
viser at klubben har opptrådd på en kritikkverdig måte med brudd på både eget og NRRs regelverk.
Klubben er blitt bedt om å rette opp i disse forholdene og oversende dokumentasjon til NRRs kontor
når det er utført.
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05-21

Import av katt avlet av utestengt medlem
Styret har mottatt henvendelse om import av katt avlet av utstengt medlem. Katten kan ikke
registreres i NRR grunnet restriksjonene som ligger på det utestengte medlemmet. Det utstengte
medlemmet er både i vedtak og for øvrig gjentatte ganger blitt informert om dette. NRR finner det
sterkt beklagelig at utestengte medlemmer fortsetter å selge katter med lovnad om at disse kan
omregistreres og brukes i NRR, når de ettertrykkelig vet at det ikke er tilfelle. Slik framferd ligger
nært opp til - om ikke krysser grensen for-, ren svindel.

06-21

Nytt styre 2021
Gjennomgang av styrets sammensetning, hvor hvert enkelt styremedlem sa noe om egne ønsker
for vervet, erfaringer og styrker, samt forventinger for styreperioden, og hva de kan bidra med.
NRR ser på muligheten for å tilby bruk av Teams til råd og utvalg, da dette er et bedre og sikrere
arbeidsverktøy enn for eksempel Facebookgrupper.

07-21

Oppsummering fra FIFes GF:
De to FIFe-forslagene som ble gjennomgått på NRRs GF gjaldt kurs for å få stamnavn og nye
aldersgrenser for klasse 12 og 11, og begge to falt dessverre.
Noen av forslagene som ble vedtatt:
Det var flere forslag vedrørende maine coon.
Krav om HD-røntgen av MCO før avl er fjernet.
Noviseklassen er stengt for MCO, med unntak av katter fra Nord-Amerika (Maine og områdene
rundt).
Det er ikke tillatt å avle med blåøyde MCO, unntak for hvite og 01-02 hvitflekk.
Selkirk Rex har fra 1/1 kun BSH/BLH som godkjent outcross, og også de rasene fjernes som
godkjent outcross etter 31.12.25. Da vil selkirk rex være likestilt med andre raser vedrørende
rasekrysninger.
Felis Danica (Danmark) er med i Scandinavian Winner Show sammen med SVERAK, Suomen
Kissaliito og NRR. Velkommen til Felis Danica!
Det vil være mulig å arrangere utstilling som gir 3 sertifikater på en helg, en gang i året for NRR,
altså en av klubbene kan søke NRR om dette, og det gis 1 tillatelse i året.
Ny tittel for eldre katter, DSW – Distuinguished Senior Winner ved å få 5 BIS etter fylte 7 år.
Tittelen kan opptjenes sammen med, eller etter, DSM. Opptjening starter etter 01.01.22, det vil si
BIS som teller til denne tittelen vil kun være BIS oppnådd etter nyttår.

08-21

Burpool
Burpoolen til NRR har fått store etseskader etter år med bruk av Virkon S og påfølgende lagring. Det
ble vedtatt under NRRs GF at det skal brukes penger i 2021 til vedlikehold av burpoolen.
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Styret vedtok å sende burene til produsenten i Sverige snarest mulig for å reparere og oppgradere
burpoolen. Hansakatten som har utstilling i november blir berørt av dette, og vil derfor bli kontaktet i
håp om at vi i fellesskap kan utarbeide en løsning for å kunne gjennomføre utstillingen med de
burene som er tilgjengelig.
Etter møtet:
Burpoolen er pr nå hos produsenten i Sverige for kartlegging, reparasjon og oppgradering, og vil
være ferdig innen utgangen av november. Styret vil holde klubbene oppdatert på kostnadene rundt
alt dette. Alle burene må demonteres, fornikles på nytt og så settes sammen igjen. Ødelagte deler
(som for eksempel låser) vil bli erstattet, og bein og burkassetter vil bli sveiset.
NRRs styre og kontor ønsker å takke Hansakatten for deres velvillighet og for arbeidet de gjør i
forbindelse med dette. Vi ønsker også å rette en takk til alle utstillere som har sagt seg villige til å
medbringe eget bur til den aktuelle utstillingen.
03-21

Forberedelser NRRs GF 2022
Quality Hotel Olavsgaard er booket for NRRs GF 2022. Dato er satt til 25.-27. februar. Prisene vil
være de samme som før, og Olavsgaard gleder seg til vi kommer tilbake igjen. Invitasjon til GF vil
sendes klubbene som normalt i siste halvdel av november, der vil også innsendingsfristene til neste
GF framkomme. Styret er i gang med å se på aktuelle forslag til neste års GF.

09-21

Klubb søker disp. for nasjonale klasser på utstilling grunnet smittevern
Styret har mottatt søknad om disp. for kravet om å måtte avholde nasjonale klasser under sin
utstilling. Søknaden er innvilget med grunnlag i den usikre situasjonen rundt smittevern og at det
ikke vil bli gjennomført kåring av Årets katt 2021. (Se sak under eventuelt)
Styret presiserer at lignende henvendelser og søknader til NRR skal gjøres i god tid før det åpnes for
påmeldinger. Det vil ikke bli gitt dispensasjon fra kravet om nasjonale klasser under utstilling for
framtiden, med mindre helt ekstraordinære situasjoner ligger til grunn.
Saker behandlet mellom styremøtene.

10-21

Stamtavler klasse 3
Søknad fra oppdretter om å utstede stamtavler i stambok klasse 3, da kattemor ble avlivet grunnet
HCM. Veterinærattest medfølger søknaden.
Søknaden er innvilget.

11-21

Katt med sertifikater i feil klasse.
En utstiller har fått registret cert i feil klasse på sin katt. Alle cert som ikke samsvarer med FIFes UR
er strøket og katten står tilbake med 3 cert i klasse 8 og mangler derved ett cert i Norge ifølge
Corona dispensasjon som må tas før 31.12.2021, eller et utenlandsk cert etter 01.01.22.
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Eventuelt: Dispensasjon for cert. frem til 31.12.2021
Dispensasjonen for antall cert nødvendig for å oppnå titlene IC/IP, GIC/GIP, SC/SP utgår
31.12.2021. Det samme gjelder antallet BIS til tittelen JW. Dette betyr at fra 01.01.2022 er det de
ordinære kravene for å oppnå tittel som gjelder. For katter som er i klasse 7/8 fra 01.01.2022 og som
har tre eller fire cert. i klasse 7/8 kreves det da ett utenlandscert. for å oppnå tittelen IC/IP.
Årets Katt 2021
Med bakgrunn i antallet gjennomførte utstillinger i 2021 og at flere av disse er gjennomført uten
nasjonale klasser har styret i samråd med UK besluttet å avlyse kåringen av Årets Katt 2021.
Krystallkatten 2021-2022
Krystallkatten gjennomføres som normalt for perioden 2021-2022 da de fleste utstillinger høsten
2021 er gjennomført. Kåringer gjelder kun BIS i klassene 1-12 og 14 tatt på norske eller utenlandske
utstillinger. Vi minner utstillere på å selv varsle utregner om utenlandske BIS-resultater.
Salg av sand på utstilling
Styret har mottatt forespørsel fra et firma om salg av sand på en NRR-utstilling. Forutsetninger for
salg av sand og mat er beskrevet i NRR sitt sponsorskriv og er forbeholdt sponsorer.
Styret minner om at det kun er sponsorer som har mulighet til å selge mat eller sand på utstillinger
og forventer at dette følges.

Økonomi: 2021 viser seg å være stabil økonomisk sett. Avlen er fortsatt jevn stigene, og viser ingen tegn til å
avta med det første. Største uforutsette utgift er som beskrevet over gjennomgangen av burpoolen,
der det må påregnes betydelige kostander. Foreløpig avsatt i budsjettet på GF er 250 000 til dette
formålet.

Rapporter fra komiteer
AR
Mottatt
UK
Mottatt
LK
Løpende kontakt
DK
Mottatt
NRRs styre minner om at alle komiteer, råd og utvalg skal sende inn rapporter i god tid før de
oppsatte styremøtene.

Fremtidige styremøter: 10 november (Teams), 2. desember (julemøte) og 20. januar.
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Gøran Vinje
President

Åge Pedersen
Visepresident

Maria Myrland
Styremedlem

Hedvig L Hasund
Styremedlem

Katrine Lie Strandos
Styremedlem

Fred Fredriksen
1. varamedlem
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