NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Møtereferat
Styremøte
Ledet av
GV
Referent: KLS

Utstedt:

07.04.2022

Sted:
Dato:

Teams
24.03.2022

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. 17:00.

01-18

Min Katt
Alle endringer vedtatt på NRRs GF 2021 er implementert i Min Katt. Dette inkluderer også
sak 8 og 9/21 som var ute på høring i februar.

03-21

NRRs GF 2022
NRRs styre ønsker at årsrapporter og valgliste blir sendt ut til klubbene sammen med de
innkomne forslagene i forkant av NRRs GF.
Styret minner om at banketten under generalforsamlingen er flyttet til fredag.

04-22

Oppdatert skriv til arrangørklubber, behandling av bur
Skrivet til arrangørklubbene om rigging av bur er blitt oppdatert og vil legges ut på NRR sin
hjemmeside. Denne sendes også til arrangørklubber i forkant av utstilling. Det er viktig at
klubbene følger denne bruksanvisningen og at burene blir satt opp og pakket sammen som
vist i skrivet, da det vil forlenge levetiden til burene.
Klubbene må sørge for å ha tilstrekkelig med desinfeksjon før utstillingen. Det skal benyttes
Oxine Pro desinfeksjon, og ikke noe annet produkt! Dette kan kjøpes hos blant annet EHT European Hygiene Tech. Det garanteres ikke for effekten om produktet har vært frossent, så
dette må klubbene selv skaffe tilveie til egen utstilling, og eventuelt lagre frostfritt.
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05-22

Søknad fra rasering om leie av bur
Styret har mottatt søknad fra en rasering om leie av NRR sine bur. Det ble vedtatt at
raseringen får leie opp til 30 bur for denne ene anledningen. Styret har samtidig besluttet at
dette ikke vil bli godkjent ved senere anledninger, da transport uten kassetter vil medføre
unødvendig slitasje og skade på burene. Det er også et problem da forsikringen ikke vil
dekke eventuelle skader ved denne type transport.
DK-saker
Ingen saker til dette møtet.

Eventuelt: FIFe GA 2022
Forslag fra NRR til FIFes Generalforsamling 2022 er oversendt FIFes Generalsekretær og
bekreftet mottatt. En av våre klubber har fremmet et forslag til NRRs GF nå i mai, som må
videre til FIFe om det blir vedtatt. Dette forslaget er også sendt inn til FIFe etter
overenstemmelse med forslagsstillende klubb. Dette medfører at forslagsteksten ikke kan
endres under NRRs GF 2022, og må stemmes over slik den står.
Om forslaget mot formodning ikke skulle bli vedtatt på NRRs GF vil det trekkes fra FIFes
Generalforsamling av våre delegater der.

Mottatt brev fra Lovkomitéen
Styret har mottatt brev fra Lovkomitéen med nok en innsigelse angående sak 8 og 9/21 fra
NRRs GF 2021. Styret har tatt dette videre til FIFe for uttalelse om gyldigheten til forslaget.

Støtte til kandidater til FIFe GF 2022
Styret har gjennomgått hvilke kandidater det ønskes å gi støtte til ved valget til styret og
kommiteer på FIFes Generalforsamling 2022. NRR har i tillegg nominert Steven Jones til
Judges and Standard Commission, Maria Myrland til Breeding and Registration
Commission og Gøran Vinje til Show Commission. Listen er sendt til FIFe sammen med
NRRs to forslag.

Annonser i Aristokatt
Redaktør i Aristokatt har tatt kontakt med styret i NRR angående å hyre inn annonseselger
som jobber på provisjon. Styret beslutter at dette gjennomføres for en prøveperiode for å se
hvordan det fungerer.

Pancoveien 22a – 1624 Gressvik
 (+47) 69 61 27 54
kontoret@nrr.no - www.nrr.no

Vår hovedsponsor:
Side 2 av 3

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Katt som stilte i feil klasse
Styre har fått henvendelse fra en utstiller hvor katten ikke var blitt flyttet opp til riktig klasse
under en utstilling til tross for at klasseendring var blitt varslet før starten av utstillingen.
Styret beslutter rette opp i forholdet ved å sette katten i riktig klasse og endre cert deretter.
Berørt klubb er underrettet.

Økonomi: NRRs styre vil motta årsoppgjør til neste møte, og kan da ta en helhetlig gjennomgang av
den økonomiske situasjonen og se på utsiktene fremover i disse usikre tider.

Rapporter fra komiteer
AR/HU Ikke mottatt
UK
Mottatt muntlig i møtet
LK
Løpende kontakt
DK
Mottatt

Fremtidige styremøter: 21. april, 13.mai (NRRs GF)

Gøran Vinje
President

Pia Egemark
Styremedlem

Åge Pedersen
Visepresident

Katrine Lie Strandos
Styremedlem
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Styremedlem
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