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Tekst

01-18

Min Katt
Det vil bli avtalt nytt møte med utviklerne og de andre som benytter Min Katt på nyåret.
NRR kontakter dataselskapet for å få bekreftet at nye regler som gjelder fra 1.1.2022 blir
innført. Dette gjelder krav om maks 2 kull på 12 måneder, i tillegg til allerede maks 3 kull
på 24 måneder, samt ny tittel for våre seniorer DSW og nasjonalt krav til DNA-status for
PRA og PK på ABY/SOM.

04-20

Covid-19
Vi følger med på smittesituasjonen og smittevernstiltak med tanke på avholdelse av GF i
februar, og vi ber klubbene følge godt med på nasjonale og regionale tiltak, spesielt i
forbindelse med avholdelse av utstillinger.
Norsk utgave av FIFes unntaksregler for titler ligger vedlagt dette referatet.

08-21

Burpool
Burpoolen har vært i Sverige og blitt reparert og oppgradert. Alle bein er sveiset og har fått
knotter, alle gittere er forniklet på nytt, sidevegger og bakplater er helt nye, låser er fikset og
burenes bakplater og sidevegger er stripset med metallstrips. Burene fremstår nå som helt
nye! Unntaket er bunnene som er de samme gamle.
Det er viktig at klubbene framover kun desinfiserer burene med desinfeksjonsmiddel
anbefalt av NRR, og ellers følger alle rutiner for behandling av burpoolen nøye. Foreløpig
ser det ut til at kostnadene for oppgradering og reparasjon blir et sted rundt tidligere estimert
beløp.
For å holde burene så fine som de er nå så er det viktig at både utstiller og klubb rengjør
burene etter bruk.
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03-21

Forberedelser NRRs GF 2022
Forberedelser til GF; 25. til 27. februar 2022 på Olavsgaard pågår. 1. invitasjon er sendt ut
til klubbene. Styret arbeider med forslagene og timeplanen. Styret ser at det er reell fare for
at GF ikke kan avholdes som planlagt pga smittesituasjonen. Endelig avgjørelse om
avholdelse eller utsettelse gjøres på nyåret. 2. invitasjon ligger vedlagt dette referatet.

13-21

Søknad om åpning av stambokføringsklasse 2
Et medlem søker om å få oppheve stambokklasse 2 på en katt fra en oppdretter som har en
pågående eksklusjon fra NRR. Styret avslår søknaden med bakgrunn i gjeldende vedtak.
NRR finner det sterkt beklagelig at suspenderte og ekskluderte 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.
DK-Saker
05-21
Styret ser at alle formaliteter ikke er i orden, så saken er fortsatt under behandling. Vil
komme tilbake til saken på neste møte.

06-21
Innklagede ilegges 12 mnd. suspensjon for å ikke ha levert stamtavler og helseattester med
kattungene, og heller ikke vist noen vilje til å rette opp forholdende. Da innklagede ikke har
respondert på gjentatte henvendelser fra DK og NRRs kontor og dermed ikke kommet med
tilsvar, blir dette en fraværsdom.
Innklagede blir oppfordret til å sette seg inn i NRR sine lover og regler og å rette opp i
mangler knyttet til stamtavlerekvisisjoner for alle avkom for å ikke ramme tredjepart,
kattungekjøper.
Eventuelt: 1. Anke fra medlem i AR-sak 13-2021
Styret har mottatt en anke i AR sak 13-2021- for tette kull, 4 kull på 24 måneder. Eier er
uenig i at hunnkatten skal ha 18 måneders avlsforbud, og ønsker å pare katten tidligere enn
dette.
Basert på tidligere henvendelser til styret, hvor oppdretter uttrykker bekymring for kattens
helsetilstand da den var i et sameie med ukontrollerte parringer og sykdom ønsker styret å gi
katten permanent avlsforbud.
Vedtaket i AR skjerpes dermed og katten overføres til stamtavleklasse 3 med avlsforbud av
helsemessige årsaker.

2. WW-gruppen informerte styret om arbeidet og planleggingen av WW 2024. Styret ser seg
fornøyd med fremdriften.
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Økonomi: Økonomien er stabil. Noe mere fysiske møter og utgifter til burpool vil vises i økonomien.
Avlen er fortsatt høy.

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.
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