NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Møtereferat
Styremøte
Ledet av
GV
Referent: KLS

Utstedt:

05.05.2022

Sted:
Dato:

Gardermoen Bed & Breakfast
21.04.2022

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
Marianne Rapp Hauge – Stambokfører

Saksnr.

Meldt forfall:
Hanne M. Lund – Forbundssekretær

Tekst
Møtet åpnet kl. 14:00.

03-21

NRRs GF 2022
Valgliste og Årsrapporter fra alle råd og utvalg er mottatt.
NRRs styre har gjennomgått de innkomne forslagene.

06-22*

Dyr for Alle – 18.-20. november
Det er ønskelig å danne en arrangementskomité i NRR for deltakelse under Dyr for Alle.
NRRs styre tar imot innspill på personer som ønsker å sitte i denne komitéen.
Arrangementskomitéen vil bli nedsatt av NRRs styre etter NRRs GF.
*Det gjøres oppmerksom på at denne saken hadde fått feil saksnummer i innkallingen.
Riktig saksnummer er 06-22.

DK-saker

DK sak 02-22.
Vedtak:
Innklagede blir ilagt 3- tre måneders generelt avlsforbud, som gjelder alle katter i
oppdretters eie, for brudd på OR § 5.1.1, OR § 4.2 - Tillegg for NRR E.e.3 / 4 og OR §
2.3.1 - Tillegg for NRR, ved å selge og overlevere katter til nye eiere uten at det er søkt om
stamtavle for disse. Det er heller ikke registret vilje og/eller evne til å rette opp i forholdet,
før DK-sak ble opprettet.
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Eventuelt:

Import av katt
Styret har mottatt søknad om import av katt som har alle papirer i orden, bortsett fra gyldig
kjøpekontrakt. Katten er hentet hos oppdretter. Styret har besluttet at katten kan importeres
til NRR når bilag fra nettbanken med betaling for katten kan fremlegges.
Etterskrift: Dokumentasjon på betaling av katt er fremlagt og katten kan importeres til
NRR.
Overlevering av SWS-flagget
På SWS22 i Finland ble det offisielle flagget for SWS overlevert til Norge. NRRs styre vil
takke Eva Dahl Eide som tok på seg oppdraget med å motta flagget og presenterte SWS23
som Adelkatten skal arrangere i Stangehallen 29.-30. april 2023.
Henvendelse om lån av bur til SWS23
Adelkatten har spurt om lån av burene som hører til Nord-Norge til SWS23. Det settes i
gang arbeid med å kartlegge hvor mange bur som kan lånes til SWS23. Kontoret har
kontaktet HÅLKA og spurt om de kan foreta en grundig sjekk og opptelling på burene når
de benytter de ved sin utstilling i år.
Mottatt brev fra Lovkomitéen
Styret har mottatt brev nr. 4 fra Lovkomitéen angående sak 8 og 9/21 fra NRRs GF 2021.
Det har blitt sendt en forespørsel til FIFe for bekreftelse av lovligheten i vårt NRR-tillegg til
OR § 3.3, som ble vedtatt ved høring i klubbene.
Fife bekrefter at dette er et lovlig tillatt nasjonalt tillegg, og ikke i konflikt med FIFes OR
§3.1 i sitt svar til styret.

Mottatt brev fra klubb
Henvendelsen gjelder høring i sak 8 og 9/21 fra NRRs GF og lovligheten i nasjonalt tillegg
for OR § 3.3, samt ønske om strengere krav fra FIFe overfor Russland og Hviterussland i
forbindelse med krigen i Ukraina.
Svar er sendt til klubben.
Økonomi:
Regnskapet for 2021 er mottatt.
Rapporter
AR/HU
Mottatt
fra komiteer UK
Mottatt
LK
Løpende kontakt
DK
Mottatt
Neste møte i styret er arbeidsmøte 13. mai (NRRs GF)
Gøran Vinje
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