NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Møtereferat
Styremøte
Ledet av
GV
Referent: KLS

Utstedt:

10.03.2022

Sted:
Dato:

Teams
24.02.2022

Til stede
Gøran Vinje – President
Åge Pedersen – Visepresident
Pia Egemark– Styremedlem
Katrine Lie Strandos– Styremedlem
Hedvig Hasund – Styremedlem
Fred Fredriksen – 1. varamedlem
Signe Sirevaag Thorsen – 2. varamedlem – Ikke innkalt
Maria Myrland – Fungerende for NRRs kontor

Saksnr.

Meldt forfall:
Marianne Rapp Hauge – Stambokfører
Hanne M. Lund – Forbundssekretær

Tekst
Møtet åpnet kl. 17:00.

01-18

Min Katt
Endringene i Min Katt med ikrafttredelse pr. 01.01.22 ble bestilt opp på slutten av fjoråret
og er nå blitt implementert i Min Katt.

04-20

COVID-19 Smittesituasjon og de pågående smittevernstiltakene i landet
Norge har endelig åpnet opp igjen. NRRs styre håper vi nå er over det verste og ser frem til
et år fylt med katteutstillinger.

03-21

NRRs GF 2022
Redaksjonskomitéen er i gang med sitt arbeid med gjennomgang av de innkomne
forslagene.
NRRs styre har mottatt skriv fra RORAK med betenkninger angående oversendelse av
forslag til FIFe og årets forslag. NRRs styre deler deres betenkninger og sender derfor disse
ut til klubbene.
NRRs styre har hatt en videre kommunikasjon direkte med forslagsstillende klubber som har
forslag som må til FIFe til vår GF 2022. Styret har hørt med disse om de ønsket forslagene
deres sendt til FIFe innen fristen, og så presentere disse på NRRs GF for votering.
Forslagene vil da behandles på vanlig måte på NRRs GF.
Skulle de da mot formodning ikke bli vedtatt av NRRs GF kan NRRs delegater på FIFes GF
trekke forslaget, som da ikke er vedtatt sendt.
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Forslagsstillende klubber som ønsker dette er blitt bedt om å sende forslagene ferdig oversatt
på alle tre FIFe språk, slik at kontoret får sendt disse inn til FIFe innen fristen i mars,
samtidig med det overliggende forslaget fra NRRs GF 2020.
02-22

Høringen om vedtak i sak 8 og 9/21, fra NRRs GF 2021
Det er mottatt innsigelse fra èn klubb. Resterende klubber har ingen innvendinger.
NRRs styre takker for et stort engasjement og endringen er nå vedtatt og innføres i lovverket
med øyeblikkelig virkning og vil implementeres i Min Katt snarest.

03-22

Klage fra klubb på tildeling av utstilling
NRRs styre har behandlet en klage fra en klubb på UKs tildeling av en utstilling 14 dager
etter deres utstilling. NRRs styre har vedtatt å opprettholde UKs vedtak om tildeling av ny
dato for klubben, som søkte om å flytte sin tildelte dato pga manglende hall.
Det har vært noen mangler ved korrespondansen fra UK i denne saken, noe UK er blitt gjort
oppmerksomme på og vil korrigere i fremtiden.

04-22

OBS. OBS. Oppdatert skriv til arrangørklubber, rigging av bur
Det er blitt tatt nye bilder for å vise tydelig opp- og nedrigg av burene våre. Disse skal inn i
skrivet som sendes ut til arrangørklubbene i forkant av hver utstilling. Dette skrivet vil nå bli
oppdatert og i tillegg lagt ut på NRR sin hjemmeside. Det er viktig at burene nå blir tatt opp
og ned som vist i skrivet, da det forlenger levetiden til burene.
Denne nye måten å pakke burene på er presisert fra leverandøren, som også stod for
reparasjon og fornikling av burene i desember 2021.
Kontoret vil også informere ut til klubbene om det nye desinfeksjonsmiddelet som er det
eneste vi nå må bruke på burene våre fremover.
DK-saker
05-21
Innklagede blir ilagt 12 mnd. suspensjon for brudd på NRRs retningslinjer for Standard
kattehold § 4.1.1 og FIFe OR § 1. Innklagede viser heller ingen vilje til å rette opp i
forholdet, og dette omfattes også av FIFe OR §§ 1 og 2.1.
Det er mottatt anke på NRR-styrets vedtaket fra innklagede i DK-sak 05-21, via dennes
klubb. NRRs styre har sett på saken igjen og kan ikke se at det er kommet nye momenter til
som endrer grunnlaget for vedtaket. NRRs styre velger å opprettholde sitt vedtak i saken.
08-21
Innklagede blir ilagt 24 mnd. generelt avlsforbud for brudd på FIFe OR § 5.1.1,
FIFe OR § 4.2 – Tillegg for NRR E, e, punkt 3) og 4),
samt FIFe OR § 2.3.1 – Tillegg for NRR.
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Eventuelt: NRR kontoret
Maria Myrland bistår for tiden på kontoret. Telefontiden vil i denne perioden være
begrenset. Den er satt til 10.00 – 14.00 alle dager, med unntak av onsdag da telefonen vil
være stengt hele dagen.
Høringsforslag fra Mattilsynet
Se vedlegg til dette referatet; innsendte innspill fra NRRs styre til Mattilsynet.
Sak oversendt fra AR: sak 3-21
Oppdretter har under en 2 års periode unnlatt å registrere 4 kull. Gebyr for registrering av
kull over 6 mnd. er betalt. NRRs styre innvilger stamtavler på kullene.
Dyr for alle 2022
NRRs kontor er blitt kontaktet av «Dyr for alle» med info om at denne messa igjen vil bli
arrangert, denne gang 18.-20. november 2022. NRR er blitt spurt om å være med og
planlegger å delta stort på arrangementet. Mer informasjon vil komme senere når kontoret
har mottatt mer info.
Mottatt brev fra Lovkomiteen (LK).
I anledning høringen i klubbene, vedrørende sak 8/9-21, fra NRRs GF 2021, mottok NRRs
styre innsigelser fra LK. NRRs styre har besvart LK på deres henvendelse.
Donasjon til Redd Barna, øremerket Ukraina.
NRRs styre vedtok å sende 10.000,- NOK til Redd Barna, øremerket Ukraina, på vegne av
NRR som forbund.
NRRs styret valgte Redd Barna da de er en av de etablerte hjelpeorganisasjonene som det
blir oppfordret fra norske myndigheter til benytte, da disse har et mottaksapparat og de har i
tillegg mulighet til å gå inn i Ukraina via de humanitære korridorene og dermed også kunne
hjelpe folk og dyr som ikke har kunnet rømme landet.

Økonomi: Økonomien er fortsatt stabil og avlen er stadig stabilt høy.

Rapporter fra komiteer
AR
Mottatt
UK
Mottatt
LK
Løpende kontakt
DK
Mottatt
Fremtidige styremøter: 24. mars og 21. april
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