NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

REFERAT FRA NRRS 47. GENERALFORSAMLING 2010
Vettre, 5.mars – 7.mars 2010

Åpning av NRRs Generalforsamling 2010 og innledning ved president
Christer Einvik.
Da vil jeg ønske alle som er tilstede hjertelig velkomne til Vettre kurs og konferansesenter her i
Asker. Dette er 4. og foreløpig siste gang jeg har æren av å åpne Norske Rasekattklubbers
Riksforbunds (NRRs) generalforsamling som totalt sett er den 47. i rekken.
I år har vi 3 av forbundets æresmedlemmer tilstedet: Det er Sigurd Martinussen, som sitter foran
her på min høyre side og som har fått delegat nr 1. Jeg har ikke før truffet han og vil derfor
spesielt ønske Sigurd velkommen og ser fram til å bli bedre kjent med deg i løpet av denne helgen.
Videre har vi 2 æresmedlemmer som jeg kjenner noe bedre og som for selv nye personer begynner
å bli velkjente fjes i GF sammenheng. Det er delegat nr 2, Eva Minde og delegat nr 3, Roald
Westre – hjertelig velkommen til dere også.
Videre så vil jeg ønske NRRs styre velkommen. Denne herlige gjengen er plassert på min venstre
side og består av : visepresident Gøran Vinje, økonomiansvarlig og styremedlem Kristine
Finckelsen, styremedlem Ragnhild Holt, styremedlem Solveig Benedikte Damsgaard Jensen, og
sist men ikke minst, styremedlem Øivind Hornslien.
Hvis alle som er påmeldt kommer til denne generalforsamlingen i år vil det være 58 delegatene
som i år kommer fra 24 av NRRs 28 klubber. Velkomment til dere alle.
Tilslutt vil jeg ønske alle andre tilhørere velkommen.
Oppsigelse fra NRRs sekretær:
Det var alle som er tilstedet. Mange av dere har sikkert allerede lagt merke til at det mangler
noen her i dag: NRRs forbundsekretær.
I går mottok NRRs styre en oppsigelse fra sekretæren. Dette er svært beklagelig, og styret vil be
om at deler av regnskapet blir behandlet umiddelbart etter konstituering av forsamlingen for å
unngå unødvendige og uheldige spekulasjoner i forbindelse med denne oppsigelsen.
Årsaken til at sekretæren ikke er tilstedet her i dag er at hun er sykemeldt.
Utfordrende og tidkrevende arbeidsoppgaver:
Så, hvis jeg skal si noen ord om året som har gått, så vil jeg beskrive det som svært forskjellig fra
de 3 forgående årene jeg har vært president i NRR. Ved fjorårets GF ble det vedtatt noen
endringer i forbundet som krevde mye etterspill fra styret. Tenker da særlig på vedtakene om
innkjøp av nye bur og endring av måten vi transporterer disse til klubbene i forbindelse med
utstillinger.
2
Det som også har vært annerledes det siste året er at det periodevis ikke har vært det ekstreme
engasjementet som jeg har opplevd tidligere år. Årsaken til dette har vært både jobbrelatert,
sykdomsrelatert og type arbeidsoppgaver styret har jobbet mye med. Dette gjenspeiles også i
statistikken over oppmøte på fjorårets styremøter. I den forbindelse ønsker jeg å kommentere en
ting;
For noen av oss er det blitt en beinhard konkurranse i å vinne denne statistikken. Jeg skal ikke nå
dvele ved sluttresultatet fra de siste 4 årene, men bare kort nevne at undertegnende er knapp
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vinner med 1 fravær, pga pappa-permisjon. Vi snakker her om totalt over 40 styremøter. På 2
plass, med 2 fravær kommer Kristine… men så skal det også nevnes at hun har født 3 unger i
samme periode, så den seieren føles langt ifra like godt som seieren i en annen konkurranse vi
har hatt gående; nemlig hvilken by som har det beste fotball laget? (for referatets del nevnes her
at undertegnede bor i Tromsø, mens Kristine er fra Fredrikstad. FFK rykket ned til adeccoligaen)
Nok om det, jeg ønsker å fortelle alle her at de personene som har utgjort de styrer jeg har ledet
disse årene, og da særlig denne gjengen som jeg nettopp presenterte, er utrolig dyktige. Dette
gjør jobben med å sitte som leder veldig enkel. Min mening er at NRR er i en heldig situasjon som
har så flinke folk som er ansvarlig for den daglige driften av forbundet.
Nye utstillingsbur:
Så ønsker jeg å si noen ord om de nye burene som vi kjøpte fra R-Kås i Sverige og fikk levert i fjor
sommer. NRR har fått mange positive tilbakemeldinger fra klubbene på de nye burene, men det
har dessverre vært noen feil ved produksjonen som R-Kås har beklaget og rettet opp i forbindelse
med en reklamasjon vi leverte før årsskiftet. Burene ble da sendt til Sverige og reparert.
Problemet var rustdannelse ved låsene og noen sveiser på beina som ikke var helt tipp-topp. Vi
har fått en logisk forklaring på hvorfor dette hadde skjedd, og produsenten har fikset problemene
uten ekstra kostnader for NRR.
MEN; samtidig som vi fikk beklagelsen om feil fra produsenten, fikk vi også en ’tilstandsrapport’
av burene etter ½ års bruk i NRR. Denne var både nedslående og flau å lese. Der står det bla:
’Vi upptäckte en hel del när vi har gått igenom burarna som jag önskar framföra till er och som
jag hoppas att du sprider till övriga berörda i er klubb.
Vi har aldrig sett så många burar och plåtbord vara så misshandlade efter så kort tid. Vi gick
igenom 3 st. av Sveraks container i höstas som varit ute på fältet i 3 år och där syntes det knappt
att det varit använt.
Dem flesta burar har försökts att vika ihop på fel hål så taköglorna har öppnat sig och en del
brutits loss(ca 50%). Det verkar som om ni behöver göra en förklaring om hur man viker ihop
buren om ni har en önskan att dem skall hålla i många år.
Många plåtbottnar var fulla med kattmat och kattskit och kattpink . Min personal som gick
igenom burarna mådde väldigt illa då dem kom på dessa burar. ’
Så herved oppfordrer jeg alle, både klubber og hvert enkelt medlem i klubbene, til å behandle
burene som om de var sine egne, for det er jo nettopp det de er!
Klubber som ’legges på is’: 3
NRR opplevde i 2009 at nok en klubb måtte kaste inn håndkledet og legge seg inaktiv. Nå er det
28 klubber i NRR, mens det var 31 når jeg kom inn i forbundet for 4 år siden. Så det ser ut som
småklubbene går unna en etter en. Årsaken er enkel; med få engasjerte personer som styrer
klubbene blir det tilsvarene mye arbeid ved utstillinger, medlemsmøter og andre arrangement
som gjøres på lokalnivå. Det naturlige i denne sammenheng er da å komme med en oppfordring
om at flere, og da en spesiell oppfordring til nye katte-entusiaster, engasjerer seg, men dere som
er tilstedet her i dag er jo alle representer fra den delen av kattemiljøet som brenner for denne
lidenskapen nok til å ikke trenge oppfordringen. Så derfor vil jeg heller uttrykke min
takknemlighet for at dere alle står på og gjør katte-interessen mulig der dere bor.
Tilslutt vil jeg, som ved samtlige tidligere åpninger jeg har gjort av NRRs generalforsamlinger
oppfordre alle til å gjøre denne helgen til en fin opplevelse for andre.
Før jeg avslutter vil jeg kort presentere og ønske velkommen vår nye ordstyret som skal lede oss
igjennom denne helgen og hjelpe oss til å holde fokus slik at vi kommer igjennom dette på den
tiden som er satt til rådighet: Per Arne Hansen, vær så god, nå er ordet ditt.
Tusen hjertelig takk!
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Presentasjon av ordstyrer og delegater.
1. Valg av 3 referenter: Åge Pedersen, Kari-Anne Lund og Margareth Hanch-Hansen.
Valg av tellekorps, 4 personer som varierte gjennom helgen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden - godkjent
Ekstra punkt på dagsorden:
Orientering fra styremedlem Kristine Finckelsen om at styret har mottatt oppsigelse
fra NRRs sekretær. Det ble også orientert om økonomiske misforhold som er
oppdaget.
Styret ber om tid til over helgen for å finne praktiske ordninger, klubbene vil så bli
orientert. Ordstyrer ber alle vise respekt for personvern i denne vanskelige saken.
Her følger den nøyaktige informasjonen som ble gitt til Generalforsamlingen fra
styremedlem/økonomiansvarlig Kristine Finckelsen:
Det har oppstått en situasjon som styret anser som meget alvorlig. Hvis man ser på balansen i
regnskapet er det ført opp en post på 78947 som lån til sekretæren. NRRs styre har aldri gitt noen
lån til denne, og vi ser oss nødt til å forklare hva som har skjedd. Prosessen med å finne ut av
dette startet for 2 uker siden, og det har blitt jobbet på spreng for å gjennomgå hele regnskapet for
å få full oversikt.
Tirsdag 2. mars var resultatet av det arbeidet ferdig, og følgende ble sendt som oppsummering til
sekretæren.
1. Det er utbetalt to lønninger for mye, mars og september, de er utbetalt uten lønnsavregning fra
regnskapsfører
2. Det er utbetalt en brutto lønn på 16000 (13100 netto), som skulle vært på 2524 brutto
(13120*20%)
4
3. Det er benyttet en provisjonsprosent på 25 i steden for 20
4. Det er overførsler til egen konto på 8000 og 2418 som det ikke finnes bilag på.
5. Det er benyttet et for høyt beregningsgrunnlag for provisjon.
Jeg vil nå forklare dette punktvis.
1. Sekretæren har overført 2 lønninger for mye til seg selv. Hun har altså fått dobbel lønn i mars og
september. Disse lønningene er overført på andre datoer enn vanlig lønningsdato til en annen
konto enn vanlig lønnskonto tilhørende sekretæren. Ingen andre ansatte har fått ureglementerte
utbetalinger. De er overført uten lønnsavregning fra regnskapsfører som skal legges til grunn for
alle lønnsutbetalinger i NRR. Til sammen utgjør det kr 40 077,2.. Sekretæren har i desember 2009 foretatt en utbetaling av rest provisjon fra julenummeret 2008.
Dette gjelder julehilsener o.l. hun skulle hatt 20% av 13100, altså 2620,-. I stedet har hun sendt et
lønnsgrunnlag til regnskapsfører på kr 16 000, slik at hun har fått utbetalt restsalget i sin helhet.
3.. Videre har sekretæren beregnet 25% provisjon av alle annonseinntekter i stedet for 20% som
hun
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har krav på.
4.. Det er foretatt overføringer til egen konto på 8000 og 2418, til sammen 10418,- som det ikke
finnes bilag på.
5.. Det er overførsler til egen konto på kr 8000 og 2418 som det ikke finnes bilag på. For resten av
provisjonen er det brukt et beregningsgrunnlag som er 36 474 høyere enn det skulle ha vært.
Vi har hatt en løpende dialog med sekretæren underveis, og hun kan ikke forklare årsaken, da hun
selv ikke kan forstå hvordan det har skjedd, annet enn at hun sier dette er ubevisste handlinger.
sekretæren har samarbeidet med oss gjennom hele prosessen med å finne ut av dette. Det er altså
ingen uenighet mellom NRRs styre og sekretæren om at dette faktisk har skjedd. NRRs styre har
ikke klart å finne noen forklaring på hvordan slikt kan skje, og kan heller ikke forstå det.
Men styret konstaterer at det ikke har kommet gode, fornuftige eller troverdige forklaringer på
noen av forholdene.
Dette har vært en vanskelig og trist sak for styret, så vel som for sekretæren. Det vi umiddelbart
gjorde etter å ha skaffet oss tilstrekkelig oversikt over dette, var å frata henne bankfullmakten,
videre vil vi umiddelbart inngå en låneavtale med henne med plan for tilbakebetaling.
Samlet sett har et enstemmig styre i NRR vurdert det ovenfornevnte som svært alvorlig og
mislighold av NRRs økonomi, og at dette er et så alvorlig tillitsbrudd at styret ikke har den
nødvendige tillitten som kreves i et arbeidsforhold. Sekretæren er derfor informert om at hun
må forvente at NRRs styre vil avslutte hennes arbeidsforhold til NRR. Dette medførte at hun
leverte sin oppsigelse til NRRs styre 4 mars.

3. Godkjenning av Årsrapporter:
NRRs styre: Godkjent uten kommentar
Avlsrådet (AR): Godkjent uten kommentar
Utstillingskomiteen (UK): Godkjent uten kommentar
Helseutvalget (HU): Spørsmål fra RORAK vedr. punktet doping av katt, det var ønsket mer
spesifisering av hvordan HU arbeider. Christer Einvik svarte at HU har saken på agendaen,
men
kan ikke konkretisere utover det som allerede står i Årsrapporten. Spørsmål fra Webkatten
om
det finnes DNA tester for HCM, noe som ble bekreftet.
Årsrapporten ble så godkjent.
Lovkomiteen (LK): Kommentar fra RORAK vedr. angivelige feil i det oppdaterte
regelverket
som ligger på NRRs hjemmeside. Roald Westre oppfordret alle til å melde inn feil i
oversettelser som man evt. finner.
Årsrapporten ble så godkjent.
Disiplinærkomiteen (DK): Godkjent uten kommentar
Aristokatt: Godkjent uten kommentar
Kontoret: Spørsmål om det er ryddet opp i dataproblemer. Christer Einvik bekrefter dette.
Spørsmål fra Adelkatten vedr. SESAM og kontaktpersonen i Sverige, og om forhold ved
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avtalen NRR har. Christer Einvik hadde ikke avtalen tilgjengelig, men bekreftet at denne
personen har vært vanskelig å få kontakt med. NRR har til nå heller ikke betalt avgift pr.
stamtavle slik de skulle gjort om avtalen ble fulgt.
Kommentar fra RORAK: MAU står oppført under kat. I
Kontorets årsrapport ble så godkjent.

2 årsrapporter var ikke sendt inn på forhånd:
Sponsorutvalget (SU) – Årsrapporten ble underkjent i fjor. Det ble ikke lagt frem ny
årsrapport
for 2008
Vedr. Årsrapport for 2009: v/Andre Lund: Det er ikke levert noen årsrapport fordi det ikke er
skrevet noen, begrunnet med at det har ikke vært noen aktivitet i komiteen i 2009.
Medlemmer av SU ble pålagt å skrive årsrapport for SU for 2009 også dersom forslag
19/2010
vedr. nedleggelse av SU ble vedtatt. Det ble foreslått at SUs årsrapport for 2009 kunne
beskrive at det ikke hadde vært noen møter eller annen aktivitet i SU i 2009. De ble også
anmodet om å beklage at det ikke var skrevet ny årsrapport for 2008.
Årsrapport for Arvid Enghs Minnefond – lagt frem ved Eva Minde.
Spørsmål vedr. om når det blir offentliggjort hvem som som er tildelt prisen. Åge Pedersen
svarte at prisen i år er vedtatt tildelt Ole Magne Grytvik.
Årsrapporten ble så godkjent.

3.1 Vedr. PKD-evalueringen
Spørsmål fra Adelkatten og RORAK vedr. retesting hver 4. generasjon. Ragnhild Holt
svarte at
det nå var evalueringen som ble behandlet og at disse spørsmålene hørte hjemme under
forslagene.

4. Regskap – utsettes til søndag
5. Opptak nye klubber: -Ingen søknader
6. Innkomne forslag
Forslag som angår FIFes oppdretts- og
registreringsreglement (OR) med NRRs tillegg
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Sak 1/2010
LIRAKS forslag nr. 2
På bakgrunn av NRRs OR og FIFe Breeding and Registration Rules foreslås
følgende:
Kryssing mellom søskenraser:
SIB og NEM kan krysses med hverandre.
Ved kryssing mellom søskenraser er målrasen bestemt på forhånd. Det er ikke nødvendig å
søke om tillatelse til å foreta slik kryssing1.
sibirkatt x neva masquerade: neva masquerade er målrasen
Stambokføring av avkom etter rasekryssing mellom søskenraser:
a) Avkom etter kryssing mellom søskenraser skal registreres på følgende måte:
- Ikke maskede avkom etter SIB x NEM: SIB(NEM)
b) Det skal klart fremgå av stamtavlens merknadsfelt hva som er målrase:
Eksempel:
Det skrives for en SIB med NEM i linjene: Målrase: NEM
c) Spesielt for SIB og NEM:
Ved 4 generasjoner med kun SIB eller NEM bak en katt, fjernes målraseinformasjonen.
Bemerk: Lovteksten kan justeres så lenge intensjonen beholdes. Det bes om at
lovkommiteen
forankrer og tilpasser forslaget på best mulig måte.
Motivasjon:
Forskjellen mellom Sibirkatt og Neva Masquerade er at sistnevnte og alle dens avkom
bærer
på ett resessivt anlegg for maske. Om vi krysser rasene fritt kommer anlegget til å spres
raskt
innen SIB.
Maske er ikke godkjent på SIB (se § 2.6). Dette gjør avl på fullfargede sibirkatter
vanskelig.
Gjeldende lov om fri parring beskytter kun NEMs interesser. Dette forslaget derimot bidrar til
en bærekraftig SIB og gir samtidig Neva Mesquerade oppdrettere fri mulighet til å anvende
Sibirkatt i NEM avl. Forslaget beskytter derfor både NEM og SIB interesser, og er godt
forenlig
med den søskenrase statusen disse to rasene har fått. Forslaget innebærer kun
restriksjoner i
forhold til avl på SIB.
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Liknende regler er i bruk på ABY-SOM og SIA-BAL, selv om det her er snakk om et ressisivt
gen for langhår og ikke maske.
Mer grunnleggende forklaring vil bli gitt på generalforsamlingen.
Avstemning: For Mot Avh. Må til FIFE
Resultat sak 1/2010: TRUKKET
LIRAK oppfordret styret til å finne løsninger innenfor eksisterende lovverk i NRR og
FIFe.

Sak 2/2010
LIRAKS forslag nr 1
Forslag til endring av § 4.2.1, punkt d.
NYE DIREKTIVER FOR NRRs KONTOR:
• Max 2 ukers behandlingstid for nye stamtavler
• Maks 1 uke for utstedelse av Transfer
• Maks 1 måned behandlingstid for Import
• Fjerne Midlertidig registreringsbevis
• NRR skal til enhver tid ha oppdaterte titler slik at de automatisk
kommer på stamtavler.
Dersom frist ikke overholdes skal tjenesten ikke betales for. Samtidig fjernes midl reg. bevis,
da dette ikke skal være nødvendig. Kan gis unntak for import, men da skal reg. beviset
være
stemplet og signert og skrevet ut av kontoret og ikke av klubbsekretærer med en printet
godkjennelse på mail. Kravet til originaldokument med signatur og stempel skal være like
strengt som kravet til original stamtavle ved innsendelse av papirer på importerte katter.
Begrunnelse:
Papirbehandlingen fra NRR kontoret tar alt for lang tid. Kontoret skal være et servicekontor
for klubbenes medlemmer, og slik det er nå (november 2009) så blir det mye ekstra arbeid
på
klubbsekretærene. Bl.a. blir det mange etterlysninger fordi medlemmene ikke får papirer når
de
skal. De ender også opp med å skrive ut midlertidige reg. bevis, selv om et direktiv som
tidligere ble sendt klubbene inneholdt presisering om at dette er det kontoret som skal gjøre.
Holdes fristen, faller kravet om midler tidig reg av seg selv. Dersom NRR’s kontor må bruke
lang tid på service til medlemmer pga oppgaver som er pålagt kontoret gjør dette
vanskelig,skal
disse oppgavene fjernes. Prioritetsoppgave nr 1 til NRR’s kontor bør være service til de
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som betaler for det.(Stamtavler, transfer, omregistreringer).
Dersom dette ikke er nok til å få ned behandlingstiden, må budsjettbehandlingen speile
viljen til
å leie inn hjelp fra vikarbyrå eller lignende for å få dette til.
LIRAK endret sitt forslag ved å stryke alt unntatt følgende setning:
Dersom frist ikke overholdes skal tjenesten ikke betales for.

Avstemning: For Mot Avh.
Resultat endret sak 2/2010: Endringsforslaget ble TRUKKET

Styrets forslag nr. 1, 2 og 3 fremmes som videre tiltak mot PKD.
Forslagene er utarbeidet av NRRs avlsråd (AR) og helseutvalget
(HU) i forbindelse med PKD evalueringen.
Sak 3/2010
Styrets forslag nr. 1
Hvert punkt i forslaget stemmes over separat.
1. Fortsatt retesting hver 4. generasjon
2. DNA resultater gjøres synlige på stamtavla
3. DNA resultater innført i stamtavler på katter importert fra andre forbund godkjennes
når forbundet bekrefter at DNA attestene er tatt etter samme prosedyre for prøvetaking
som i NRR.
Begrunnelse:
En årsak til at man ønsker retesting hver 4.generasjon, er at det synes lite hensiktsmessig å
teste hver generasjon når man har DNA-tester og gode prosedyrer for prøvetaking. Videre
er
testing hver 4. generasjon et enkelt, rimelig og tilstrekkelig virkemiddel for å kontrollere
negativ PKD-status over tid.
Som det fremgår av evalueringens punkt 2) vedr. kontorets rutiner, er det hensiktsmessig å
gjøre DNA-resultater synlige i stamboken. Dette vil lette kontorets arbeid, det vil spare
oppdrettere for å sende inn kopier av testresultater over generasjoner samtidig som dette
gir
oppdrettere god oversikt. Det vil også gi kjøpere god informasjon og oversikt.
Punkt 3. Det finnes i dag andre forbund hvor DNA resultater er innført i stamtavlen og etter
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den samme prosedyren som NRR har som krav.
Avstemning sak 3-1: For 53 Mot 5
Resultat sak 3-1/2010: VEDTATT

Avh. 3

Avstemning sak 3-2: For 47 Mot
Resultat sak 3-2/2010: VEDTATT

16 Avh. 4

Avstemning sak 3-3: For 59 Mot
Resultat sak 3-3/2010: VEDTATT

8

Avh. 0

Sak 4/2010
Styrets forslag nr. 2
Tilleggsforslag dersom punkt 1 og 2 i Forslag 1 blir vedtatt:
Se NRRs tillegg under 2.7.3 – dette punktet slettes fra reglementet:
Spesielt ved salg av PER og EXO:
Spesielt ved salg av rasene perser og exotisk korthår:
Ved salg av katt over 10 – ti – måneder innenfor rasene perser og exotic skal det fremgå av
salgsattesten om katten er undersøkt med ultralyd for påvisning av PKD, og i så fall med
hvilket resultat. For kattunger skal det også fremgå av kjøpekontrakten om foreldrene er
undersøkt - og med hvilket resultat.
Dersom en katt/kattunge (perser/exotic) er registrert i stambokføringsklassse 2 på
salgstidspunktet, skal det fremgå av kjøpe- kontrakten om dette er på grunn av PKD-status,
og
om oppdretter vil omregistrere katten til stambokføringsklasse 1 ved testing med negativt
resultat over den anbefalte minimumsalder.
Dersom Den Norske Veterinærforening anbefaler en høyere minimumsalder for testing enn
– ti –måneder, trer denne anbefalte minimumsalder i kraft. (1999)
Begrunnelse:
Dersom PKD DNA status gjøres synlig i stambok med retesting hver 4. generasjon, vil PKDstatus fremgå av stamboken og man har ikke behov for særskilt reglement, dvs.
man løser da oppdretters informasjonsplikt overfor kjøpere automatisk. Innholdet i punktet
er
heller ikke tilpasset dagens regler.
Avstemning: For 64

Mot 0

Avh. 3
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Resultat sak 4/2010: VEDTATT

Sak 5/2010
Styrets forslag nr. 3
Se NRRs tillegg under 4.2.1 – dette slettes fra reglementet og blir erstattet med
sammendraget av reglene (se under).
Nåværende ordlyd som foreslås erstattet:
Spesielt ved registrering av kull innenfor rasene perser og exotisk korthår:
Dersom det ved registrering av kull ikke foreligger veterinærattest der det fremgår at begge
foreldre er DNA-testet eller undersøkt med ultralyd for påvisning av Polycystic Kidney
Disease (PKD) med negativt resultat, registreres kullet automatisk i stambokføringsklasse 2.
Denne regelen trer i kraft pr.01.01.01 – 1. januar 2001. Fra og med 01.01.2010 vil kun
DNAundersøkelse bli godtatt.
Fra 01.08.05 kreves at det foreligger PKD-attest på foreldre til kull født etter denne dato. (Se
forøvrig punkt: Krav til testing under) Dersom en PKD-positiv katt brukes i avl, kreves det at
den andre av foreldrene er testet negativ.
NRR krever at PKD-/DNA-prøven tas og videresendes av veterinær. Katten skal være
mikrochipmerket senest ved prøvetakingstidspunktet. Kattens mikrochipnummer skal
kontrolleres og påføres prøven. Prøvesvaret går tilbake til veterinæren som utsteder attest
som stemples og signeres før den sendes til katteeier. Attesten må i tillegg til
mikrochipnummer være påført kattens fødselsdato, stamboknummer og fullt stamboknavn.
Ved registrering av kull sender oppdretter selv attesten sammen med kopi av prøvesvaret,
til
NRR. NRR oppbevarer alle attester med prøvesvar i et eget arkiv.
Kattunge som er registrert i stambokføringsklasse 2 under disse forutsetninger, kan av
oppdretter omregistreres til stambokføringsklasse 1 når katten selv testes negativ for PKD.
Kattunger må være avvent før de DNA-testes med svaber. Det er ingen minstealder for
blodprøve.
Fra 01.08.2005 kreves godkjent PKD-/DNA-test for 1.-gangsregistrering av kull etter katt
importert til NRR. Det kreves dokumentert at testen er tatt hos veterinær med tilsvarende
prosedyrer som nevnt foran.
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Krav til testing frafalles dersom kattens foreldre, eller alle 4 – fire – besteforeldre, er testet
negative med PKD-/DNA-test, og gyldige attester følger stamtavlerekvisisjonen. Fornyet
DNA-testing kreves for hver 4. generasjon. Dette krav til retesting for hver 4. generasjon
evalueres i 2010. NRRs styre er da ansvarlig for å gjennomføre evaluering og legge frem
forslag for NRRs GF 2010 om fortsettelse av ordningen, eller evt. endring.
Ultralyd:
Ultralydattesten må være påført kattenes ID-nummer for å være gyldig. Krav om ID-merking
frafalles for katter som er undersøkt før 01.01.99.
Kattunge som er registrert i stambokføringsklasse 2 under disse forutsetninger, kan av
oppdretter omregistreres til stambokføringsklasse 1 når katten selv testes negativ for PKD i
en
alder av minimum 10 – ti – måneder.
Dersom Den Norske Veterinærforening anbefaler en annen minimumsalder for testing enn
10
– ti – måneder, trer denne anbefalte minimumsalder i kraft. (Jfr. også 1 General –Generelt
ovenfor, og § 2.7.3 nedenfor.) Katter som testes med ultralyd må testes i alle generasjoner.
(1999, 2006)
Fra 01.01.2008 kreves det at begge foreldre er testet negative for PKD i samsvar med punkt
4.2.1 over. De deler av punkt 4.2.1 som omhandler registrering på klasse 2 vil gjelde
dispensasjoner gitt av AR. (2006)
Dagens gjeldende regler i sammendrag som erstatter nåværende ordlyd. Historikk er
fjernet og dette sammendraget kan erstatte punktet under 4.2.1 Tillegg for NRR:
Fra 1.1.2008 er det ikke tillatt å bruke PKD positive katter i avl.
Fra 1.1.2010 godkjennes kun DNA attester.
Katter som er registrert før 1.1. 2008 og som er registrert i stambokføringsklasse 2 p.g.a
foreldrenes PKD status, kan av oppdretter omregistreres til stambokføringsklasse 1 når
katten
selv testes negativ for PKD
Krav til testing frafalles dersom kattens foreldre, eller alle 4 besteforeldre, er testet negative
med PKD DNA-test og gyldige attester er registrert av stambokfører. Fornyet DNA-testing
kreves kun for hver 4. generasjon.
Prosedyrer ved prøvetaking og testing.
NRR krever at PKD DNA-prøven tas og sendes av veterinær. Katten skal være
mikrochipmerket senest ved prøvetakingstidspunktet. Kattens mikrochipnummer skal
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kontrolleres og påføres prøven. Prøvesvaret går tilbake til veterinæren, som stempler og
signerer før den sendes til katteeier. Attesten må i tillegg til mikrochipnummer være påført
kattens fødselsdato, stamboknummer og fullt stamboknavn. Ved registrering av kull sender
oppdretter selv attesten til NRR. NRR oppbevarer alle PKD DNA-attester i et eget arkiv.

Begrunnelse:
Det meste som står i dette regelverket er nå historikk og bør fjernes til fordel for
sammendraget som gir en enklere forståelse av reglene.
Avstemning: For 67

Mot

0

Avh.

0

Resultat sak 5/2010: VEDTATT – merk at overskriften ” Spesielt ved registrering av
kull
innenfor rasene perser og exotisk korthår: ” beholdes.

SAK 6/2010
WEBKATTENS forslag nr. 1
Antas å gjelde § 4.2.1. Spesielt ved registrering av kull innenfor rasene Perser og
Exotic,
avsnitt 3
Forslag om å fjerne tilleggsattesten til NRR på DNA-PKD attest på Perser/EXO.
Begrunnelse:

Kat 1. eiere må gå til veterinær for å ta en svabertest på katter som skal testes, nettopp
fordi
chip må leses av for at man skal være sikre på at det er rett katt. Svaret på prøven kommer
på
mail og i vanlig post til eier.
Vi synes det burde holde at eier går til vet. med katten det gjelder, for testing.
Tar med original attest fra laboratoriet når denne kommer, og får denne stemplet og signert
12

av veterinær.
Avstemning: For Mot Avh.

Østre Strandvei 70 – 3482 TOFTE
 (+47) 32 27 88 80 –  (+47) 32 27 88 80
kontoret@nrr.no - koordinator@nrr.no

Vår hovedsponsor:

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Resultat sak 6/2010: TRUKKET. Denne attesten er nå fjernet fordi NRR registrerer
alle
microchipnummer inn i stambokprogrammet.

Sak 7/2010
TRØNDERKATTENS forslag nr. 1
Gjelder 4.2.1, punkt e: Regler om stambokføring og registrering
Det gis anledning til å registrere 1 – ett - kull uten stamnavn.
Begrunnelse:
Det begynner å bli svært vanskelig å finne stamnavn som kan godkjennes. Dette ble det
klaget
over på NRR’s GF i februar fra NRR’s sekretær. Det er mange som får godkjent stamnavn
og
aldri har, eller kun har ett kull. Disse blokkerer stamnavn for andre som ønsker å drive
oppdrett i litt større format.
Avstemning: For

3 Mot

63

Avh. 1

Resultat sak 7/2010: IKKE VEDTATT/FALT

Forslag som angår FIFe’s utstillingsreglement med
Tillegg for NRR

Sak 8/2010
UTSTILLINGSKOMITEENS forslag nr. 1
2
.6 Skandinavisk Vinnerutstilling
Nytt i regel er med uthevet kursiv skrift.
Skandinavia (Norge og Sverige) kan en gang i året arrangere en utstilling i
overensstemmelse med de reglene som gjelder for FIFe's Verdensutstilling med
unntak for Utstillingsreglementets §2.2 og 2.4 og:
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Kattunger (3-6 mndr.): – BIV eller Dommerens Beste eller 1x Ex.1
Ungdyr (6-10 mndr.) – BIV eller Dommerens Beste eller 3x Ex.1
Hver katt som blir Best-in-Show, mottar tittelen Scandinavian Winner (SW) der også året for
utstillingen oppføres. Vinnerkattene vil få sin tittel registrert i stamtavlen på samme måte
som
andre offisielle FIFe-tittler.
Tillegg for NRR:
Det skal ikke arrangeres andre utstillinger i Norge samtidig med Skandinavisk
Vinnerutstilling. (GF 2001)
NRR tilsluttede klubber kan søke UK om å arrangere Skandinavisk Vinnerutstilling.
Søknaden må inneholde informasjon om egnet hall, budsjett og klubben (e) s
hovedansvarlig
for arrangementet. Søknadsfrist er 24 mnd før arrangement skal gjennomføres.
Arrangørklubben(e) er selv økonomisk ansvarlig for arrangementet. (2009) , med følgende
bidrag fra NRR:
Katteklubber som påtar seg å arrangere Scandinavian Winner Show (SWS) får fritak
fra
buravgift i forbindelse med dette arrangementet.
NRR ved UK står ansvarlig for å skaffe hovedpremien til SWS-utstillinger, klubben(e)
kan
om ønskelig bidra med ideer og ekstra midler til denne.
Hovedpremien skal inneholde NRR-logo. Kokarder skal inneholde NRR- farger, hvor
klubben(e) kan ha sine emblem i senter.
SWS skal arrangeres 2. helg i september.

Begrunnelse:
I det siste året etter at det ble avgjort at klubber kan søke om å stå som arrangør av
SWSutstillinger, har det vært flere klubber som har luktet på ideen, men det som har vært et
lite
hinder er at de blir litt usikre på i hvor mye NRR skal bidra med økonomisk . UK har sett på
dette og kommer derfor med dette forslaget, slik at klubbene vet mer eksakt hva de har å
forholde seg til.
Avstemning: For 64
Mot 0 Avh. 3
Må ha 2/3 flertall
Resultat sak 8/2010: VEDTATT med virkning fra 01.01.2010
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Sak 9/2010
NORAKS forslag nr. 1
Gjelder § 5.6 Tilleggsklasser
Endring av poengberegning for oppdretterklasse.
Slik poengberegningen for beregning av oppdretterklasse / Utstillingsklasse 17 i dag er så
viser
det seg at antall katter teller mer enn kvalitet på de katter som blir utstilt.
Det som er feil med dagens beregning er hvordan tilleggspoengene lar seg akkumulere ved
utstilling av mange katter. Det vil på GF bli presentert tall som underbygger dette.
Et lite eksempel som viser effekten av tilleggspoengene :
Utstiller 1:
Denne har 3 katter fra sitt oppdrett 0g disse oppnår følgende resultater:
2 * NOM og den siste katten fikk BIV. Denne oppdretteren ender da opp med
poengsummen 97
som snitt grunnpoeng pluss 8 tilleggspoeng noe som gir 105 poeng.
Utstiller 2
Denne har 3 katter fra sitt oppdrett og disse oppnår følgende resultater:
14

2 * NOM
1 * BIV
Dette er tilsvarende oppdretter 1 men i tillegg så har denne :
1* CAC
2 *EX2 ( i klasse 11 eller 12)
1 *EX1 ( i klasse 11 eller 12)
Denne oppdretteren ender opp med : 92,57 grunnpoeng og 13 tilleggspoeng noe som gir
105,57
poeng .
Forslag til ny løsning
Tilleggspoeng vil bli redusert med antall katter som er utstilt:
Dvs sum tilleggspoeng – antall katter som oppdretter har deltatt med i oppdrettklassen.
I eksempelet over så ville resultatet over da blitt:
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Oppdretter 1 : 97 grunnpoeng 8 tilleggspoeng - 3 katter = 102 poeng.
Oppdretter 2 92,57 grunnpoeng 13 tilleggspoeng -7 katter = 98,57
Endringsforslag: Forslag til endret beregningsmodell:
Ved beregning av oppdrettsklassen så skal tilleggspoengene beregnes etter følgende
modell.
Med dette så fjerner man den akkumuleringen av tilleggspoeng slik poengberegningen er
per i
dag.
(Sum tilleggspoeng etter dagens løsning / antall katter stilt) X 3
I dette tilfellet så ville poengberegningen bli som følgende på eksempelet over.
Utstiller 1:
Grunnpoeng 97
Tilleggspoeng (8/3 katter)*3 = 8
Sum poeng: 105
Utstiller 2:
Grunnpoeng 92,57
Tilleggspoeng (13/7 katter)*3 = 5,57
Sum poeng: 98,14
Avstemning: For 22

Mot 33

Avh. 4

Resultat sak 9/2010: IKKE VEDTATT/FALT

Sak 10/2010
ADELKATTENS forslag nr. 1
Gjelder § 5.6 Tilleggsklasser
Veteranklassene
Seniorer – klasse 15A
Katter som har fylt 7 år senest i løpet av utstillingen, men er yngre enn 10 år.
Kattene konkurrerer kategorivis og rangeres 1, 2, 3 osv.
Vinnerne i kategorien får tittelen
Beste Senior hann og Beste Senior hunn
Veteraner – klasse 15B
Katter som har fylt 10 år senest i løpet av utstillingen.
Kattene konkurrerer kategorivis og rangeres 1, 2, 3 osv.
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Vinnerne i kategorien får tittelen
Beste Veteran hann og Beste Veteran hunn

Begrunnelse:
I klassene 15A Senior og 15B Veteran tas det ut beste hann og beste hunn.
I ordinære klasser (voksen og kastrat) konkurrerer ikke hann og hunn lengre om BIStittelen.
I Utstillingsreglementet står det:

”Vinnere i Veteranklassene skal bli de samme æresbevisninger til del som andre
kategorivinnere”

Avstemning: For

10

Mot 51

Avh.

6

Resultat sak10 /2010: IKKE VEDTATT/FALT

Forslag som gjelder NRRs lover
Sak 11/2010
NRRs styre forslag nr 7
Formålet med forslaget er å oppdatere og effektivisere NRR. Dette krever en
omstrukturering
av ansettelsesforholdene NRR har i dag, samt utvidelse av en stilling med 50 %.
Begrunnelse:
NRR har i dag en kontorsekretær ansatt i full stilling med ansvar for stambokføring og alle
kontorsekretærfunksjoner i forbundet vårt. I tillegg har NRR en ansatt i 50 % stilling med
ansvar for sponsorkontakt, websiden, burtransport, mm.
16

Til tross for at det totale antallet enkeltmedlemmer (ca 2500 stk) i NRR har vært stabilt de
siste årene, er det et faktum at aktivitetsnivået har økt betraktelig i samme periode. For
eksempel ble det i 2006 registrert 2894 kattunger i NRR, mens tilsvarende tall for 2009 viser
3582 registreringer
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NRRs stambokfører:
Som en tilpassning til det økte aktivitetsnivået i forbundet, foreslår NRRs styre en
omstrukturering av eksisterende ansettelsesforhold, samt en utvidelse av 50%-stillingen til
100%, slik at NRR får en full stilling som kontorsekretær/koordinator og en full stilling som
stambokfører.
Det foreslås at dagens kontorsekretær (allerede 100%) stilling omgjøres til kun å omhandle
stambokføring (inklusiv håndtering av importer, eksporter og midlertidige registreringsbevis).
Denne stillingen blir fra nå av kalt ’NRRs stambokfører’. Dette vil medføre en
arbeidsmengde

i stillingen som gjør at behandlingstiden på stamtavlerekvisisjoner kan senkes til 2 uker (jfr
regelendring i OR 4.2.1). I tillegg kan det innføres en definert behandlingstid på importer, for
eksempel maksimum 4 uker (inn i OR 4.3.1)
NRRs kontorsektretær/koordinator:
Samtidig foreslås det å omgjøre den eksisterende 50 % stillingen som Sponsorkoordinator
til
en 100 % stilling med ansvar for alle kontorsekretær funksjoner, regnskapsføring og
sponsorkoordinator funksjoner (tilsvarende ansvaret i dagens sponsorkoordinator stilling).
Denne stillingen blir fra nå av kalt ’NRRs kontorsekretær/(koordinator?)’. Altså vil
stillingsinstruksen for nåværende sponsorkoordinatorstilling inngå i kontorsekretærens
stilling,
slik at nåværende sponsorkoordinators oppgaver fremdeles vil bli ivaretatt.

Fordeler:
Hovedgrunnen til at NRRs styre ønsker å gjøre som foreslått, er rett og slett at NRR er blitt
en
organisasjon større enn det en kontorsekretær kan håndtere alene. Ved å splitte
kontorsekretær
funksjoner og stambokføring på 2 personer, separeres henvendelser til NRR som
omhandler
klubb/NRR og registreringer, som i dag utgjør en betydelig del av de totale henvendelser.
Dette gir blant annet bedre kontakt til klubbene. Ved å ha en stambokfører som utelukkende
jobber kontinuerlig og fokusert med stamtavlerekvisisjoner, importer og eksporter, vil mange
færre ha behov for å kontakte NRR angående dette. Behandlingstiden på
stamtavlerekvisisjoner og importer senkes betydelig (henholdsvis 2 og 4 uker).
I tillegg vil dette medføre en arbeidsbesparelse for den øvrige administrasjonen i NRR, da
kontorsekretæren de siste årene ikke har hatt tilstrekkelig med tid til å utføre en del
oppgaver,
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som f.eks. utforming av brev etter styrevedtak, kontakt utenom NRR (f.eks andre forbund og
offentlige organer), etc. Dette er viktig, da alle styremedlemmer og komitemedlemmer
jobber
på frivillig basis, i en tid hvor vi ser at mange rett og slett ikke har den tiden det kreves til å
sitte i verv i organisasjonen. Det vil bidra til å kunne sikre en raskere saksgang i saker som
behandles.
En annen stor fordel ved å ha 2 personer ved NRRs kontor er at tjenester som skal ytes av
forbundet blir mindre sårbare ved f.eks sykdom, ferieavvikling, m.m.
Videre mener vi denne omorganiseringen på en mer effektiv måte utnytter kapasiteten som
ligger i dagens sponsorkoordinator stilling. Denne stillingen ble opprettet i en fase hvor NRR
hadde problemer med å oppfylle sponsoravtalene. Situasjonen i dag er betraktelig bedre,
noe
som krever mindre arbeid fra sponsorkoordinator.
Angående regnskapsføring:
Regnskapet føres per dags dato av Åssiden Regnskap AS. Årlig regnskapshonorar er på ca
80
000,-. Dette forslaget medfører at vi avslutter engasjementet til Åssiden Regnskap AS, og at
dagens sponsorkoordinator overtar føringen av regnskapet, samt fakturering, kontering,
avstemminger og rapportering til offentlige myndigheter. Økonomiansvarlig i forbundet har
overoppsynet med regnskapet, og regnskapet rapporteres månedlig direkte til
økonomiansvarlig. Økonomiansvarlig har ansvaret for å sikre at regnskapet til enhver tid
føres
i henhold til God Regnskapsskikk. I dag føres regnskapet med oppdeling i tre avdelinger.
Kontoplanen er svært kompleks, som f.eks kan det nevnes at NRR har 21 inntektskontier.
Dette er helt unødvendig, og en forenkling vil gjøre det lettere for brukerne (klubbene) å
forstå, samt at det vil være mindre arbeidsbelastende for økonomiansvarlig, og for den
personen som skal foreta den daglige føringen. Åssiden regnskap AS har gjort en god jobb
med regnskapet, men vi mener likevel at vårt forslag ikke vil forringe den tekniske
kvaliteten.
Kari-Anne Lund som evt. vil få denne oppgaven har erfaring med føring av regnskap hos
tidligere arbeidsgivere, og i tillegg vil økonomiansvarlig bistå henne ved behov, og jobbe tett
sammen med henne for å forenkle regnskapets kompleksitet. Kari-Anne har også generelt
god
erfaring innen administrasjon, da hun har arbeidet som sekretær gjennom mange år. Styret
har
derfor full tillitt til at Kari-Anne vil fungere i den nye stillingen.
Dette forslaget vil føre til at NRR’s årlig regnskapshonorar på ca 80 000 kr vil bortfalle. Det
betyr også at NRR må benytte Registrert eller Statsautorisert revisor i henhold til
styrevedtak
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17/06, hvor NRR sendte ut en høring med nye retningslinjer for bruk av ekstern revisor vs.
intern revisor. Høringen ble vedtatt av klubbene. Revisjonskostnader ved bruk av
statsautorisert eller registrert revisor vil anslagsvis koste ca 15 000 per år. Forbundet vil på
den måten til enhver tid være sikret spesialkompetanse innen fagfeltet regnskap og skatt,
samt
at dette vil medføre en ekstra kontroll. På den måten vil vi til enhver tid sikre at regnskapets
kvalitet ikke forringes.
Hvis man antar at årlige lønnskostnader vil ligge på ca 300 000,- (Vi understreker at dette er
et estimat), så må man derfor ta i betraktning at 150 000 kan henføres til dagens
sponsorkoordinatorstilling. Det vil si at ved å øke stillingsprosenten med 50%, så vil dette i
utgangspunktet koste 150 000,-. Deretter kan man redusere dette med regnskapshonorarer
på
80 000. I tillegg må man ta hensyn til revisjonskostnader på omlag 15 000. Dette vil
medføre
at reell pris for å øke stillingsprosenten vil være ca. 85 000,-. Vi mener det vil være svært
hensiktsmessig for NRR, og på et generelt grunnlag vil det gjøre oss i stand til å yte mye
bedre service til klubber og enkeltmedlemmer i NRR.

Begge de fast ansatte i NRR som berøres av endringen har utelukkende uttalt seg
positive og er for denne endringen.
Forslaget krever følgende endringer i NRRs regelverk:
Tekst som ønskes fjernet er markert med gjennomstrekning.
Tekst som ønskes tilført er marker med fet kursiv understrekning.

NRR GL §25
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§25 NRRs ansettelsesforhold:
NRRs Kontorsekretær/koordinator ( 100% stilling);
Kontorsekretæren er ansvarlig for føring av møteprotokoll, regnskapsføring,
stambokføring,
kontakt med råd og utvalg, distribusjon av sirkulærer og meddelelser, samt utarbeidelse av
årsberetning til forberedende arbeid til NRRs generalforsamlingen, webansvarlig,
oppfølging
av sponsorer, logistikkansvarlig for transport av bur, samt generell kundekontakt..
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Kontorsekretæren ivaretar og har ansvar for NRRs utstyr, skrive- og trykksaker samt arkiv.

Det vises for øvrig til utlysningstekst og det til enhver tid gjeldende arbeidsinstruks
utarbeidet
av styret.
NRRs Stambokfører ( 100% stilling);
Stambokfører er ansvarlig for stambokføring i NRR. Dette inkluderer bla, håndtering
av
stamtavlerekvisisjoner, importerte og eksporterte katter, samt utstedelse av
midlertidige
registreringsbevis. NRRs styre kan ved behov utforme andre arbeidsoppgaver
relatert til
stambokføring.
Det vises for øvrig til utlysningstekst og det til enhver tid gjeldende arbeidsinstruks
utarbeidet av styret.
Visesekretær.
Styret kan velge én eller flere ulønnede visesekretærer utenfor det valgte styret til å bistå
kontorsekretæren med stambokføring, kopieringsarbeid, distribusjon, arkivering osv.
kfr. også §32 annet ledd.
Regnskapsfører

Styret kan engasjere en regnskapsfører. Styret avtaler den periode engasjementet
gjelder, og inngår avtale om hvordan engasjementet betales. Regnskapet føres og gjøres
opp i
overenstemnelse med god regnskapsskikk. (GF 2003)
Prosjektkoordinator
NRR opprettholder en 50 % prosjektstilling som koordinator. Stillingen skal vurderes på nytt
av NRRs generalforsamling i 2011.
Arbeidsoppgaver vil være:
§ 1. Utstillings- og sponsorkoordinator
§ 2. Webansvarlig
§ 3. Vedlikehold av databaser
§ 4. Kundekontakt
NRRs styre kan ved behov utforme andre arbeidsoppgaver i tillegg eller i stede for
oppgavene
nevnt ovenfor. NRRs styre utarbeider de til enhver tid gjeldende arbeidsinstrukser.
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Sponsorkoordinator rapporterer direkte til NRRs styre.
OR § 4.2.1, tillegg for NRR:
Midlertidig registreringsbevis administreres av NRR etter følgende regler: b, 2. punkt:
[…]
z
Det skal maksimalt ta 4 - fire 2- to - uker fra alle papirene foreligger i korrekt utfylt stand
på NRRs kontor til stamtavler er utstedt og sendt oppdretter/eier. Dersom NRR – uansett
årsak – har behov for mer tid, vil NRR utstede midlertidig registreringsbevis slik at eieren
ikke blir unødvendig skadelidende. For slike registreringsbevis bærer NRR kostnadene.
LK tilpasser resten av regelverket.
NRRs styre gis fullmakt til å utarbeide nye stillingsinstrukser i tråd med forslaget.
Avstemning: For

64

Mot

0

Resultat sak11/2010: VEDTATT

Avh.

3

Må ha 2/3 flertall

Sak 12/2010
BURAKs forslag nr.2
Gjelder § 25
Opprettelse av en midlertidig 50% stilling som skal hjelpe til på NRRs kontor med å få
registert flere stamtalver, særlig registrering av importer.
Ved GF 2011 gjøres en vurdering av NRRs styre om det videre er behov for denne
stillingen.
Begrunnelse
Det har tidligere vært en person på kontoret som har jobbet med importer, som er særlig
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krevende å registrere, når denne personen gav seg ble ikke vedkommende erstattet. Dette
har
ført til merarbeid på forbundssekretæren slik at det har hopet seg opp med importer som
ikke
har blitt lagt inn i stambokføringssystemet. En midlertidig 50% stilling vil kunne assistere
NRRs sekretær for å få ned arbeidsmengden.
Avstemning: For Mot Avh.
Resultat sak 12/2010: TRUKKET

Må ha 2/3 flertall

Sak 13/2010
Hålogalandkattens forslag nr.1
Gjelder § 25
Økt bemanning ved NRR sitt kontor
Begrunnelse:
Det siste året har vist at det er behov for større kapasitet ved NRR sitt kontor. Dette
gjelder spesielt ved registrering av kull, og påfølgende utskriving av stamtavler. Ved
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eventuell sykdom ved kontoret vil denne situasjonen mest sannsynlig forverre seg for
NRR sine medlemmer. NRR vil på langt nær være så sårbare dersom man har en
større grunnbemanning enn hva som er tilfelle i dag
I deler av miljøet har misnøyen vært så stor at dette har medført skriftlige klager til
NRR sitt styre, samt at flere medlemmer vurderer å skifte til andre forbund dersom
ikke dagens situasjon bedrer seg. Når man tar i betraktning at antall oppdrettere i
NRR har økt betraktelig de siste årene er det heller ingenting som tyder på at presset
og saksmengden ved NRR sitt kontor vil bli mindre i fremtiden.
Hålogalandkatten ønsker at NRR fortsatt skal være en stor og sterk organisasjon i
Norge, og innad i Fifè, men frykter at NRR kan bli vesentlig svekket om dagens

situasjon ikke endrer seg til det bedre for oppdrettere. Hålogalandkatten ønsker med
dette å fremme et forslag om å øke kapasiteten ved kontoret med en 50 % stilling.
Avstemning: For Mot Avh.
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Resultat sak 13/2010: TRUKKET

Må ha 2/3 flertall

Sak 14/2010
Hålogalandkattens forslag nr. 2
Endring av § 18, punkt 7
Forslag til delfinansiering av kostnader dersom forslag 1 vedtas
Det registreres årlig et relativt stort antall kattunger gjennom NRR sitt system. Det vil
etter Hålogalandkatten sitt syn være mulig å finansiere deler av ekstrakostnadene
med økt bemanning ved å regulere avgiften ved rekvirering av stamtavler.
Slik det er i dag betaler oppdrettere ulik avgift for stamtavle på stamklasse 1 og 2.
Dagens pris er kr 240 for stamklasse 1, og kr 180 for stamklasse 2. Hålogalandkatten
mener at det ikke finnes noen gode argumenter for at det skal være forskjellig pris på
de forskjellige stamtavlene ettersom arbeidsmengden for å utstede stamtavlene er lik
på klasse 1 og 2. Det er heller et gode NRR medlemmer har, det å kunne bruke
stamtavle 2.
Hålogalandkatten ønsker med dette å fremme et forslag om lik pris for stamtavle på
klasse 1 og 2 til klasse 1 nivå. Dette vil sannsynligvis bidra til at NRR får inn ekstra
inntekter jmf. dagens nivå.

Endret overskrift til:
Forslag til delfinansiering til økt bemanning ved kontoret
Avstemning endringsforslag : For 46
Resultat endret sak 14/2010: VEDTATT

Mot
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Avh. 2

Må ha 2/3 flertall

Sak 15/2010
Rosekattens forslag nr. 1
Gjelder § 25
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Stamtavler fra NRR
Vi vil forslå at NRR ansetter en person til, til å registrere kull hos NRR. Det er i dag en
umenneskelig
belastning på NRR’s sekretær som har en helt ekstremt krevende oppgave. Dette
medfører naturlig nok forsinkelser til ergelse for mange. Både oppdretter, ny eier,
sekretærene
og uten tvil for sekretæren selv som har dette enorme presset av mas og klager fra alle
kanter. NRR
kan levere bedre på denne tjenesten og løsningen er å ansette minst en person til.
Sverak klarer å leverer ut sine stamtavler på ca. 1 uke - 10 dager ( det samme med import
stamtavler) fordi der er mange flere som jobber med dette. Vi har leveringstid satt til 1 mnd.
Men ofte blir det for lite. Vi har 1 person til denne store jobben, mens SVERAK har 3-4
personer. Da sier det seg selv at NRR ikke kan levere like raskt som SVERAK.
Mange må på grunn av forsinkelser ha midlertidig stamtavle for å kunne stille ut kattene
sine,
dette er også en jobb som sekretæren er pålagt å gjøre. Eventuelt kan hun godkjenne etter
avtale at en
sekretær kan skrive disse ut. Dette igjen tar tid, tid som igjen går utover arbeidet med
stamtavler som skal skrives. Der kan bli en mengde korrespondanse mellom kontoret og
sekretærene når oppdrettere etterlyser stamtavler og ønsker midlertidige utskrevet. På
andre
siden sitter kjøperne og maser i tillegg. Dette blir en vond sirkel som hele tiden medfører
forstyrrelser når bare en person skal sitte med dette store arbeidet innen NRR
NRR har råd til dette, og med tanke på at det faktisk er en av de viktigste servicene fra
forbundet bør det derfor prioriteres meget høyt. Ingen er tjent med at et menneske skal
overbelastes på denne måten.
Avstemning: For

0

Mot 18

Avh. 49

Resultat sak 15/2010: IKKE VEDTATT/FALT
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Sak 16/2010
NRRs styre forslag nr. 5
Forslag angående ankebehandling av NRR styrets vedtak – opprettelse av
Ankerådet:
Begrunnelse:
I henhold til NRRs reglement er NRRs generalforsamling/rådsmøte ankeinstans for
vedtak fattet av NRRs styre (jfr NRR GL §26, siste ledd og DiR §8, fjerde ledd).
Heldigvis er det ikke ofte dette skjer, for i praksis er det svært vanskelig å
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gjennomføre slik ankebehandling.
Den største utfordringen er å gjøre NRRs generalforsamling godt nok forberedt til en
solid behandling av kompliserte ankesaker. Noen ganger har styret opp mot 100
sider saksdokumenter med sensitive personalopplysninger som må beskyttes på
best mulig måte ved taushetsløftet. NRRs GF er i utgangspunktet ikke ilagt
taushetsløfte.
I tillegg har NRRs generalforsamlinger vært preget av et strengt tidspress i og med at
det er mange formaliteter og ofte mange forslag som skal behandles. Å skulle presse
en komplisert ankesak inn i det allerede tette programmet på GF er svært uheldig for
saksbehandlingen, og kan til og med oppfattes som en for dårlig saksbehandling av
partene i saken.
NRRs styre foreslår derfor at det opprettes et Ankeråd som ankeinstans for vedtak
fattet av NRRs styre. Ankerådet skal bestå av et medlem fra hver klubb (fortrinnsvis
leder). Klubbene får da i oppgave å utnevne en tillitsbetrodd person (feks leder) som
representant i ankerådet. Ankerådets medlemmer har full taushetsplikt (også ovenfor
klubbstyrene), så det blir viktig at hver klubb finner en egnet person til denne
oppgaven. Ved en ankesak vil ankerådets medlemmer få tilsendt alle
saksdokumenter i post eller via email, slik at de kan lese og tenke igjennom saken i
rolige omgivelser hjemme. Etter feks 1 mnd tar ankerådet i bruk en email-gruppe
opprettet til dette formål og gjøre første ledd av ankebehandlingen, dvs en åpen
diskusjonsrunde. Dette vil være et viktig forum for å danne seg et detaljert bilde av
saken eller evt avvise saker som er anket på svært ’tynne’ grunnlag. Etter første
diskusjonsrunde kan ankerådet bestemme at et fysisk møte er helt nødvendig for å
gjennomføre en verdig ankebehandling av saker. Et slikt møte krever at 50 % av
representantene er enige om det, og arrangeres maksimum 2 uker etter denne
bestemmelsen. Regelverket vil kreve at minst 50 % av representantene i ankerådet
er tilstedet for å kunne fatte endelige vedtak. Ankerådets vedtak vil, på samme måte
som dagens GF/ rådsmøte vedtak, være endelige og kan ikke ankes videre.
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Erfaringen (de siste 4 år) antyder at ankerådet må tre i kraft ca hvert andre år.
Forslaget krever følgende endringer i NRRs regelverk:
Tekst som ønskes fjernet er markert med gjennomstrekning.
Tekst som ønskes tilført er marker med fet kursiv skrift.
NRR GL §26, siste ledd:
Alle vedtak fattet av NRRs styre kan påklages av partene senest 3 uker etter at de er
underrettet om vedtaket, dersom ikke annet er bestemt i NRRs øvrige lover. Klagen skal
foreligge skriftlig og redegjøre for hvilke deler av vedtaket som påklages. NRRs styre kan
fatte nytt vedtak i saken basert på klagen. Dersom NRRs styre ikke finner å kunne
imøtekomme klagen, kan den ankes til ankerådet. NRRs førstkommende generalforsamling
/ rådsmøte. Generalforsamlingens/rådsmøtets Ankerådets vedtak kan ikke ankes.
DiR §8, tredje, fjerde og femte ledd:
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DK kan fatte nytt vedtak i saken basert på klagen. Dersom DK ikke finner å kunne
imøtekomme klagen, oversendes denne vedlagt alle nødvendige dokumenter til NRRs styre
for ny behandling. Unntatt herfra er saker der NRRs styre selv er part i saken. I slike tilfelle
oversendes klagen for behandling av NRRs Generalforsamling/rådsmøte. NRRs styre skal
senest på andre styremøte etter at saken er oversendt fra DK fatte vedtak i saken.
Enhver part som ikke får medhold under NRRs styres behandling av saken, kan
anke vedtaket til ankerådet NRRs Generalforsamling eller Rådsmøte. (Se GF 2009)
Generalforsamlingens/rådsmøtets Ankerådets vedtak kan ikke ankes.
NRR GL §28:
Rådet. Ankerådet
Rådet består av NRRs styre og én representant fra hver klubb, vanligvis lederen. Hvert
rådsmedlem har én stemme. Bisittere tillates der det skal tas opp en sak som berører en
klubb
i særlig sterk grad, og slik tillatelse gis da bare til denne klubben. Bisitter har talerett.
Søknad
om å ha med bisitter sendes NRRs styre.
Ankerådet er ankeinstans for vedtak fattet av NRRs styre. Representantene i
ankerådet
har absolutt taushetsplikt og skal ha tilsendt alle saksdokumenter i enhver ankesak.
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Ankerådet skal innen 5 uker etter at alle saksdokumenter er mottatt gjøre en
bestemmelse
om ankerådsmøte er påkrevd for ankebehandlingen. Ankerådet skal innkalles til
ankerådsmøte hvis minimum 50 % av representantene finner dette nødvendig. Et
ankerådsmøte arrangeres maksimum 3 uker etter denne bestemmelsen.
Vedtak fattet av ankerådet krever samtykke fra minimum 50 % av representantene.
NRR betaler reisegodtgjørelse etter billigste og mest hensiktsmessige måte for én
representant
fra hver klubb. (Se dog § 16 ovenfor - og fotnote nedenfor på denne side. Se også § 8.)

2Rådet skal innkalles til rådsmøte hvis minst halvparten av klubbrådsmedlemmene skriftlig
krever det.

Dersom minst halvparten av klubbene rådsmedlemmene innen 2 - to - uker etter mottatt
styrereferat krever forslag til styrevedtak omgjort, oppheves vedtaket. Om styret på
grunnlag
av de innkomne synspunkter fra klubbene ikke finner fram til en løsning som er akseptabel
for et flertall av klubbene, innkalles samtlige klubbråds medlemmer av ankerådet til
ankerådsmøte3.
I tillegg fjernes begrepene ’rådet’ og ’rådsmøtet’ fra resten av NRRs regelverk av LK
(feks
GL § 26, 1. ledd og 8. ledd, samt GL §16, 3. ledd) .
Det var underforstått at NRR har anledning til å innkalle til andre typer møter/arrangement istf. et rådsmøte dersom
rådsmøte
ikke var aktuelt. Klubbrepresentanter til et slikt møte godtgjøres som til et rådsmøte. Se for øvrig § 16 ovenfor: Velger man
å få
dekket reise for to GF-delegater, får man ikke dekket reisekostnader for møter etter § 28.

Endringsforslag sak 16 fra styret:
NRR GL §26, siste ledd:
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Alle vedtak fattet av NRRs styre kan påklages av partene senest 3 uker etter at de er
underrettet om vedtaket, dersom ikke annet er bestemt i NRRs øvrige lover. Klagen skal
foreligge skriftlig og redegjøre for hvilke deler av vedtaket som påklages. NRRs styre
kan fatte nytt vedtak i saken basert på klagen. Dersom NRRs styre ikke finner å kunne
imøtekomme klagen, kan den ankes til NRRs førstkommende generalforsamling /
rådsmøte. Generalforsamlingens/r Rådsmøtets vedtak kan ikke ankes.
DiR §8, tredje, fjerde og femte ledd:
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DK kan fatte nytt vedtak i saken basert på klagen. Dersom DK ikke finner å kunne
imøtekomme klagen, oversendes denne vedlagt alle nødvendige dokumenter til NRRs
styre for ny behandling. Unntatt herfra er saker der NRRs styre selv er part i saken. I
slike tilfelle oversendes klagen for behandling av NRRs Generalforsamling/r Rådsmøte.
NRRs styre skal senest på andre styremøte etter at saken er oversendt fra DK fatte
vedtak i saken.
Enhver part som ikke får medhold under NRRs styres behandling av saken, kan
anke vedtaket til NRRs Generalforsamling eller Rådsmøte. (Se GF 2009)
Generalforsamlingens/r Rådsmøtets vedtak kan ikke ankes.

NRR GL §28:
Rådet.
Rådet består av NRRs styre og én representant fra hver klubb, vanligvis lederen. Hvert
rådsmedlem har én stemme. Bisittere tillates der det skal tas opp en sak som berører en
klubb i særlig sterk grad, og slik tillatelse gis da bare til denne klubben. Bisitter har
talerett. Søknad om å ha med bisitter sendes NRRs styre.
Rådet er ankeinstans for vedtak fattet av NRRs styre. Representantene i rådet har
absolutt taushetsplikt og skal ha tilsendt alle saksdokumenter i enhver ankesak.
Rådet
skal innen 5 uker etter at alle saksdokumenter er mottatt gjøre en bestemmelse om
rådsmøte er påkrevd for ankebehandlingen. Rådet skal innkalles til rådsmøte hvis
minst 50 % av representantene finner dette nødvendig. Et rådsmøte arrangeres
maksimum 3 uker etter denne bestemmelsen.
Vedtak fattet av rådet krever alminnelig flertall.
NRR betaler reisegodtgjørelse etter billigste og mest hensiktsmessige måte for én
representant fra hver klubb. (Se dog § 16 ovenfor - og fotnote nedenfor på denne side.
Se også § 8.)
iRådet skal innkalles til rådsmøte hvis minst halvparten av klubbene skriftlig krever det.
Dersom minst halvparten av klubbene rådsmedlemmene innen 2 - to - uker etter mottatt
styrereferat krever forslag til styrevedtak omgjort, oppheves vedtaket. Om styret på
grunnlag av de innkomne synspunkter fra klubbene ikke finner fram til en løsning som
er akseptabel for et flertall av klubbene, innkalles samtlige klubbråds medlemmer til
rådsmøte1.
R Ankerådsmøt har ingen forankret tradisjon slik som Generalforsamlingen. Det må derfor i vår tid være mulig å
vurdere begrepet ”innkalling” på annen måte enn å møte opp fysisk i samme lokale. I den enkelte sak må klubbene
kunne bestemme dette.

Østre Strandvei 70 – 3482 TOFTE
 (+47) 32 27 88 80 –  (+47) 32 27 88 80
kontoret@nrr.no - koordinator@nrr.no

Vår hovedsponsor:

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Avstemning: For 62 Mot 0

Avh. 5

Resultat sak 16/2010: VEDTATT

Må ha 2/3 flertall

Sak 17/2010
NRRs styre forslag nr. 6
Endring av NRRs disiplinærreglement:
Begrunnelse for forslaget:
Forslaget går i korthet ut på at NRRs styre skal fatte endelige vedtak i disiplinærsaker
mot enkeltmedlemmer i NRR. Disiplinærkomiteen skal på samme måte som i dag
være en komite som behandler disiplinærsaker ihht gjeldende disiplinærreglement,
men forskjellen med dette forslaget blir at DK enten kan velge å avvise saker med
bakgrunn i retningslinjer utarbeidet av DK og styret i fellesskap, eller levere en
innstilling til vedtak til NRRs styret som fatter det endelige vedtaket. På denne måten
blir vedtakene mer gjennomarbeidet i organisasjonen før evt. sanksjoner blir

iverksatt.
Dagens disiplinærreglement ble vedtatt på NRRs GF 2005. Da dette reglementet ble
vedtatt, ble det samtidig bestemt at dette skulle evalueres etter en tid. Det har aldri
blitt gjort. Hovedgrunnen til å overlate beslutningsansvaret i vedtak til DK (den gang
LDK) var at NRRs styre da kunne være første ankeinstans. På den måten skulle man
unngå en rekke disiplinærsaker på NRRs GF. Dette var ikke tilfellet før 2005, og de
siste 4 års erfaring viser at dette heller ikke har vært noe problem i ettertid.
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NRRs styre er av den oppfatning av at reglementet slik det foreligger ikke har fungert
tilfredsstillende. Grunnen til at NRRs styre fremmer dette forslaget er at vi nå har hatt
dagens ordning på prøve i en årrekke. Styret ser ikke at dagens ordning har forbedret
noe, heller tvert imot. I perioder hvor DK ikke har fungert har enkeltmedlemmer lidd
av svært lang saksbehandlingstid eller ingen saksbehandling i komiteen. I tillegg har
vi også opplevd gjennom de siste årene at det har vært vanskelig å rekruttere medlemmer
til komiteen (jfr. benkeforslag under GF), muligens pga det tunge
ansvaret som ligger i komiteens arbeid med bla å fatte disiplinære vedtak som noen
ganger medfører sanksjoner. Med dette forslaget overflyttes dette ansvaret til NRRs
styre, hvilket er naturlig, siden NRRs styre til syvende og sist er ansvarlige for all
daglig drift av organisasjonen, også i forhold til eventuelle sivile søksmål. Slik
disiplinærreglementet er nå, risikerer NRRs styre å måtte forsvare DK-vedtak som vi i
realiteten ikke har vært med å vedta i sivile søksmål mot NRR. Dette er veldig
uheldig. Uavhengig av NRRs lovverk kan ikke dette ansvaret delegeres til DK. NRRs
styre er til syvende og sist ansvarlige, og derfor bør også NRRs styre være det
besluttende organ i slike saker.
Videre mener NRRs styre mener det er store svakheter og ser potensielle fallgruver i
dagens organisering som vi ønsker å komme i forkjøp. Eksempler på slike vil bli
presentert under behandling av forslaget.

Forslaget krever følgende endringer i NRRs regelverk (DiR):
Tekst som ønskes fjernet er markert med gjennomstrekning.
Tekst som ønskes tilført er marker med fet kursiv skrift.

NRRs disiplinærreglement (DiR)
Reglement for behandling av enkeltmedlemmers brudd på NRRs og/eller FIFes lover og
regler.
Dette reglement ble vedtatt første gang av GF i 2005, og endret av GF i 2007.
Midlertidige lovendringer, med hjemmel i NRRs GL § 42, gjeldende fram til NRRs
generalforsamling 2010, er vedtatt etter høring i klubbene april 2008. Ny tekst står i kursiv
§ 1. NRRs Disiplinærkomité (DK)
DK har ansvar for oppdatering av NRRs og FIFes lover og regler. Jf. GL §34
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DK er NRRs utrednings- og tvisteutvalg i alle saker der enkeltmedlemmer
anklages for brudd på NRRs og/eller FIFes lover og regler.

NRRs styre har ikke instruksjonsmyndighet overfor DK.
DK skal alltid søke å løse en sak på lavest mulige nivå innenfor NRR.
DK skal veilede partene i saken og gi råd om minnelige ordninger. DK kan avvise
saker etter retningslinjer utarbeidet av DK og NRRs styre i fellesskap, eller
oversende innstilling om vedtak til NRRs styre som fatter endelig vedtak i
saker. eller fatte vedtak om sanksjoner overfor parten(e).
Alminnelige prinsipper for rettssikkerhet, bevisførsel m.m. skal ligge til grunn for
DKs arbeide og avgjørelser.
DK har taushetsplikt. DK har plikt til å holde den involvertes klubb underrettet om
saker som pågår. Informasjon om vedtak gis etter klagefristens utløp til den eller
de deler av NRRs organisasjon eller andre som har behov for kunnskap om
vedtaket. Informasjon om annen fullendt saksbehandling gis i den utstrekning
parten(e) har behov for det.
DK plikter å protokollføre samtlige vedtak.
§ 2. DKs medlemmer
DK skal bestå av 5 – fem - medlemmer hvorav ingen kan være medlem eller
varamedlem i NRRs styre.
DK velger selv hvorledes komitéen vil organisere seg med hensyn til sekretær,
leder og lignende. LDK vil gjennom NRRs sekretariat informere om hvorledes
komitéen er organisert.
§ 3. Beslutningsdyktighet
DK NRRs styre er beslutningsdyktig i disiplinærsaker når minst 4 av de 6 5
medlemmene deltar i beslutningen. Beslutninger kan fattes i eget møte eller på
annen måte.
§ 4. Henvendelser til DK
Enhver enkeltperson eller klubb/organisasjon innenfor eller utenfor NRR kan
henvende seg til DK i saker som gjelder brudd på NRRs og FIFes lover og regler.
Henvendelsen sendes via NRRs kontor, for å sikre at alle disiplinærsaker
med tilhørende dokumenter blir arkivert på en forsvarlig måte.
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Kontorsekretæren oversender så sakene direkte til DK. All korrespondanse
fra komiteen går via NRRs kontor.
DK kan kreve dokumentasjon - og tilgang til all dokumentasjon med betydning for
saken. DK kan innkalle parten(e) til møter. Kostnader forbundet med slike møter
dekkes av den enkelte part, mens DKs kostnader dekkes over årlige budsjett gitt
av NRRs Generalforsamling.
DK informerer NRRs styre om hvilke saker som til en hver tid er under behandling
og når vedtak er fattet i disse.
§ 5. Inhabilitet
Dersom en part i saken er valgt medlem i et besluttende organ, skal
vedkommende straks overlate sin plass til valgt varamedlem. Ovennevnte gjelder
likeledes når andre forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til valgt
medlems upartiskhet i besluttende organ. Det skal også legges vekt på om
habilitetsinnsigelse er reist av en av partene.
§ 6. Vedtak
DK NRRs styre skal fatte vedtak om suspensjon, eksklusjon eller andre
forføyninger når DK NRRs styre finner det dokumentert at enkeltmedlemmer har:
a) vanskjøttet eller mishandlet dyr,
b) med forsett eller grov uaktsomhet utsatt egne eller andres dyr for farlig smitte
28

eller annen alvorlig helserisiko,
c) forbrutt seg mot NRRs eller FIFes lover og regler på grovere måte,
d) kattehold - hvori også inkluderes salg/formidling m.m. - på en måte som er
klart belastende for forbund og/eller kattesak,
e) på annen måte gjort seg skyldig i handlinger/virksomhet som klart skader
kattesakens og/eller NRRs allmenne omdømme.
Med suspensjon menes tap av alle rettigheter som enkeltmedlem i klubb tilknyttet
NRR med varighet inntil 2 år. Med eksklusjon menes tap av alle rettigheter som
enkeltmedlem i klubb tilknyttet NRR. Eksklusjon gjelder for en periode av minst 2
års varighet.

Andre forføyninger kan gjelde begrensninger i kattehold, avl, utstillinger, tillitsverv
eller andre forhold knyttet til NRRs virksomhet.
Alle sanksjoner skal stå i et rimelig forhold til de brudd på NRRs og FIFes lover og
regler som er konstatert gjennom vedtaket.
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DK har en tidsfrist på 5 uker etter at alle saksdokumenter er mottatt til å
utarbeide en innstilling til NRRs styre. fatte vedtak. I spesielle saker eller når
det foreligger særlig omstendigheter, kan det tillates at DK bruker mer tid. Dette
må da avklares med NRRs styre. Frist for innsendelse av dokumenter til DK er 2
uker etter at partene er gjort kjent med at det foreligger disiplinærsak.
Dersom tidsfristen ikke blir overholdt har partene rett til å kreve at saken
behandles direkte av NRRs styre.
NRRs styre skal senest på andre styremøte etter at saken er oversendt fra
DK fatte vedtak i saken.
Informasjon om vedtak gis etter klagefristens utløp til den eller de deler av
NRRs organisasjon eller andre som har behov for kunnskap om vedtaket.
Informasjon om annen fullendt saksbehandling gis i den utstrekning
parten(e) har behov for det.
§ 7. Klubbtilhørighet
Enkeltmedlemmers anledning til eventuelt å skifte klubb mens de er satt under
sanksjon vil bli presisert i DKs vedtaket. Denne presiseringen vil gjelde også
under eventuell klagebehandling og inntil endelig vedtak er fattet i saken.
Enkeltmedlemmer som melder seg ut av NRR-tilsluttet klubb mens disiplinærsak
mot medlemmet er under behandling, vil kunne nektes utstillerlisens fra NRR eller
å kunne stille på utstillinger arrangert av NRR-tilsluttede klubber. Det kan senere
søkes styret i NRR om at sanksjonene oppheves. Styret har da rett til å innhente
nødvendig informasjon for å sikre at de forhold som forårsaket disiplinærsaken er
opphørt før søknaden blir behandlet.
§ 8. Klagebehandling.
Enhver part kan påklage vedtaket senest 3 – tre – uker etter at partene er
underrettet om DKs vedtaket. Med mindre annet kan godtgjøres, anses
vedkommende å være underrettet første virkedag etter at melding om
rekommandert sending er kommet frem til vedkommendes adresse. (Se GF 2009)
Klagen skal foreligge skriftlig og redegjøre for hvilke deler av vedtaket som
påklages.
DK NRRs styre kan fatte nytt vedtak i saken basert på klagen. Dersom DK NRRs
styre ikke finner å kunne imøtekomme klagen, kan klager velge å oversende

klagen til oversendes denne vedlagt alle nødvendige dokumenter til NRRs styre
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for ny behandling. Unntatt herfra er saker der NRRs styre selv er part i saken. I
slike tilfelle oversendes klagen for behandling av NRRs
Generalforsamling/rådsmøte. NRRs styre skal senest på andre styremøte etter at
saken er oversendt fra DK fatte vedtak i saken.
Enhver part som ikke får medhold under NRRs styres behandling av saken, kan
anke vedtaket til NRRs Generalforsamling eller Rådsmøte. (Se GF 2009)
Generalforsamlingens/rådsmøtets vedtak kan ikke ankes.
§ 9. Endringer
Endringer av eller tilføyelser til dette reglement kan bare vedtas av NRRs
Generalforsamling med 2/3 flertall.

Avstemning: For 45

Mot 19

Avh. 3

Resultat sak 17/2010: VEDTATT

Må ha 2/3 flertall

Sak 18/2010
NRRs styre forslag nr. 9:
Endring i NRRs disiplinærreglement:
Begrunnelse for forslaget
Vi ønsker å klargjøre begrepet «instruksjonsmyndighet» som brukes i disiplinærreglementet
§1,3 ledd. Med at NRRs styre ikke har instruksjonsmyndighet betyr at NRRs styre ikke kan
instruere eller påvirke DK i saksbehandlingen. Dette er for å sikre at NRRs styre skal være
ankeinstans for saker behandlet i DK.
Tidligere lovtekst i NRRs disiplinærreglement (§1, 3 ledd) som fortalte at DK (den gang
LDK)
var ’organisasjonsmessig plassert direkte under NRRs Generalforsamling’, ble fjernet på
NRRs GF 2007. Endringen er en naturlig konsekvens av dette.
Forslaget krever følgende endringer i NRRs regelverk (DiR):
Tekst som ønskes tilført er marker med fet kursiv skrift.
NRRs disiplinærreglement (DiR)
§1 NRRs Disiplinærkomité (DK)
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[…]
NRRs styre har ikke instruksjonsmyndighet overfor DK i disiplinærsaker som
behandles av DK som første instans.
[…]
Avstemning: For Mot Avh.
Resultat sak 18/2010: TRUKKET

Må ha 2/3 flertall

S
ak 19/2010
Sponsorutvalgets forslag nr.1
Tekst som ønskes fjernet er markert med gjennomstreking, ny tekst i kursiv og fet tekst.
Forslaget skal stemmes over som et forslag.
Nedleggelse av Sponsorutvalget (SU)
Endring i NRRs gjeldende lover (GL) §§ 18.8 & 36

Sponsorutvalget
Sponsorutvalget består av 3 personer, hvorav 2 velges på generalforsamlingen og 1
oppnevnes av NRRs styre.
Generalforsamlingen velger i år som ender på 0-2-4-6-8.
Styret utnevner i år som ender på 1-3-5-7-9. (GF 2005)
Vararepresentanter: Se denne §, pkt 8, 2. ledd ovenfor.

NRR styre har fullmakt til å knytte til seg en betalt funksjon for å ivareta den daglige drift av
burpoolen og transport av NRRs bur. Vedkommende har rapporteringsansvar overfor
sponsorutvalget. (GF 2003) NRR’s styre
§36 Sponsorutvalget
Sponsorutvalget har ansvaret for burpoolen – NRRs utstillingsbur og bil med tilhenger.
Driften av burpoolen finansieres gjennom sponsormidler og avgifter fra klubbene. Utvalget
skal knytte kontakter med næringslivet med sikte på å inngå og vedlikeholde økonomiske
avtaler til gjensidig nytte. (GF2003) Jfr. GF-vedtak 2007 om opprettelsen av en
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koordinatorstilling: Se § 25 ovenfor
Motivasjon
Etter opprettelsen av stilling som Sponsorkoordinator har denne overtatt sponsorutvalgets
arbeidsoppgaver. Behovet for et eget sponsorutvalg er derfor borte.
Hvis dette forslaget ikke får den nødvendige støtte av generalforsamlingen, skal det
utarbeides
nye statutter for sponsorutvalget. Det finnes i dag ingen egne statutter for sponsorutvalget,
og
de arbeids- og ansvarsoppgaver som er beskrevet i GL §§ 18.8 & 36 er ikke tilstrekkelige.
De
er heller ikke sammenfallende med gjeldende praksis i NRR.
Avstemning: For

48

Mot

10

Avh.

Resultat sak 19/2010: VEDTATT
Virkning fra GF 2010

9
Må ha 2/3 flertall

Sak 20/2010
NRRs styre forslag nr. 8
Forslaget er allerede godkjent av klubbene i forbindelse med høring fra NRRs styre
juli/august 2009. I henhold til NRRs GL §42, 2. ledd :
’Mellom generalforsamlinger har styret også anledning til å foreta nødvendige midlertidige
regelendringer, forutsatt at over halvparten av klubbene sier seg enig. Midlertidig vedtak kan ikke
gjelde lenger enn frem til nærmeste generalforsamling.’

må forslaget godkjennes på NRRs påfølgende GF for å være endelig gjeldende:

SAK 16/09 - NRRs styremøte 24 juni 2009;
Høringsforslaget:
Pris på rekommanderte sendinger fra NRRs kontor.
Prisen på rekommanderte sendinger har økt betydelig siden NRRs prisliste ble fastsatt.
NRRs
styre utarbeidet et høringsforslag som ble sendt klubbene. Forslaget er utarbeidet for å
forhindre at NRR taper betydelige midler på utsending av frivillige rekommanderte
sendinger.
Prisen for rekommanderte sendinger har økt fra 58,- til 130,-.
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NRRs styre har mottatt 2 innvendinger, en fra GISUND og en fra LIRAK, mot
høringsforslaget.
Med hjemmel i NRR GL §42 har NRRs styre fattet følgende vedtak. Endringen er gjeldende
fram til NRRs GF 2010.
Vedtak:
Midlertidig lovendring i NRRs GL § 7, siste ledd.
Teksten ”Tillegg for rekommandert sending. Om noen spesielt ønsker at stamtavler skal sendes
rekommandert, betales det inn kr. 50.00 pr. sending. Dette må det gis beskjed om sammen med

stamtavlerekvisisjonen. (GF 2007)”, erstattes med følgende tekst: ”Tillegg for rekommandert
sending. Om noen spesielt ønsker at stamtavler skal sendes rekommandert, betales det inn det
beløp som
følger posten Norges satser for denne . Dette må det gis beskjed om sammen med
stamtavlerekvisisjonen.”

Avstemning: For

65

Resultat sak 20/2010:

Mot

0

Avh.

VEDTATT

2
Må ha 2/3 flertall

Diverse NRR
Sak 21/2010
RORAKs forslag nr. 1
Inn i diverse, foran reise- og diettregulativ

Medlemmer i NRR’s styre gis en møtegodtgjørelse for hvert fremmøte.
Unntak er presidenten som får et fast beløp pr år.

Forslag: presidenten får 10 000,- pr år.
De resterende medlemmene og varamedlemmene får 400,- pr møte hvor de fysisk er
tilstede
Gjelder kun ”fysiske” møter – ikke møter på mail/msn.
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Begrunnelse:
NRR har nå så god økonomi, at noe kan brukes til de av våre valgte medlemmer som gjør
en
jobb på sin fritid.
Det går en del av arbeidstid, som kan dekkes av møtegodtgjørelse, slik at
ferie/avspassering
ikke må tas.
Mulig dette kan ha litt effekt på de som ikke har råd til å bli trukket i lønn, men som har en
kompetanse som kan komme NRR til gode.
Går forslaget gjennom, så bes det ha tilbakevirkende kraft for 2010.
Avstemning: For
62
Mot 0 Avh. 5
Resultat sak 21/2010: VEDTATT med virkning fra GF 2010

Sak 22/2010
NRRs styre forslag nr. 4
Reise- og diettregulativ
Godkjente reiser dekkes etter regning på billigste og mest hensiktsmessige måte (Gjør bruk
av
grønne ruter, rabatter o.l.).
Kjøregodtgjørelse innen NRR skal tilsvare 50% av Statens satser for bilgodtgjørelse.
Tilsvarende gjelder også for passasjertillegg. Godtgjørelse pr passasjer skal tilsvare Statens
satser med 200%.
Overnatting dekkes etter regning der det er strengt nødvendig, men det henstilles til bruk av
privat overnatting.
Klubbdelegaters overnatting i forbindelse med NRRs Generalforsamling dekkes ikke av
NRR.
Diett blir betalt med kr. 50.- pr. hele dag, dersom klubb eller forbund ikke har gitt
servering/bevertning.
Diett blir utbetalt med 50% av statens diettregulativ. Dersom reisearrangementet er av en
slik
art at dette ikke dekker de faktiske kostnader, dekkes faktiske utgifter etter bilag.
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Begrunnelse
Passasjertillegg på 200% synes å være urimelig, da merkostnaden ved å ha passasjerer i
bilen
er minimal. Foreslått passasjergodtgjørelse vil fremdeles være høyere enn faktiske utgifter
for
å ha passasjer i bilen.
Vedrørende diettsats på kr 50,- per dag er dette gammel tekst som må oppjusteres. NRR er
en
frivillig interesse organisasjon, hvor intensjonen må være at faktiske utgifter må dekkes. Vi
mener at vårt forslag er i tråd med denne intensjonen.
Avstemning: For 67 Mot 0
Resultat sak 22/2010: VEDTATT

Avh.

0

Sak 23/2010
RORAKs forslag nr. 2
NRRs GF setter av midler på budsjettet, slik at en representant fra styret, eller UK, kan reise
og stå for utdelingen av årets katt på den utstillingen som skal ha utdelingen.
Begrunnelse:
Slik det har vært de siste årene så har UK søkt NRRs styre om å få dekke utgiftene til den
som
står for utdelingen. Og jeg tror at de har fått midler hver eneste gang til dette.
Det hadde vært enklere å forholde seg til for klubbene om dette lå i budsjettet som blir
vedtatt
Avstemning: For Mot Avh.
Resultat sak 23/2010: TRUKKET fordi dette nå er en fast post på UKs budsjett

Sak 24/2010
TRØNDERKATTENS forslag nr. 2
Gjelder Årets Katt, punkt 2. DELTAGELSESBETINGELSER: punkt a
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SWS skal telle med i årets katt-konkurranse.
Begrunnelse:
34

I dag teller ikke SWS med i denne konkurransen med den begrunnelse at SWS er en
konkurranse som ikke er åpen for alle. Faktum er at kravene til å kunne delta på SWS er
lavere enn kravene til å komme med på årets katt-listene. Dermed faller grunnlaget for
eksklusjonen av SWS i årets katt-konkurranse bort.
Avstemning: For 5 Mot 62
Avh. 0
Resultat sak 24/2010: IKKE VEDTATT/FALT

Sak 25/2010
Forslag fra NRRs Helseutvalg (HU):
Forslag om endringer i NRRs karantenebestemmelser
Forslaget består av 5 deler. Det ønskes at hver del stemmes på separat.
Del 1:
Tekst merket med understrekning ønskes tilført første del av NRRs
karantenebestemmelsene:
NRRs KARANTENEBESTEMMELSER
Ved mistanke om, eller dersom det er konstatert smittsom sykdom i en bestand, skal hele

bestanden holdes i karantene inntil veterinær bekrefter at bestanden som helhet er frisk.
Med
karantene i dette reglementet menes at bestanden holdes isolert fra andre katter og at det
ikke
tillates kjøp, salg, oppdrett eller utstilling av katt fra denne bestanden. (GF 2007) 2[1]

I. Karantenebestemmelsene omfatter alle former for smittsomme
tilstander/sykdommer inkl.
ulike parasitter. For enkelte sykdommer anbefales spesielle tiltak som beskrevet
videre:
1. Kattepest / katteinfluensa
2. Katteleukemi (FeLV)
3. Smittsom bukhinnebetennelse (FIP)
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4. Ringorm
5. Immunitetssvikt hos katt (FIV / FAIDS)
6. Klamydia (2007)
[…]
2

Begrunnelse: Tillegget er en presisering av første avsnitt som vedtatt på GF 2007. Vi ser at
det
er en del misforståelser og fortsatt mange som tror at Karantenebestemmelsene kun
omfatter de
spesifiserte sykdommene. Hensikten med tillegget er å klargjøre dette.
Avstemning: For 66 Mot 0 Avh. 1
Resultat sak 25-del 1/2010: VEDTATT

Del 2:
Det foreslås å endre overskriften i boksene fra ’Klubbens tiltak’ til det mer korrekte
’Tiltak’ i hvert punkt.
Begrunnelse:
Beskrivelsene som står i disse boksene er ikke klubbenes tiltak. Det er mer tiltak for
katteeierne. Derfor mener vi overskriften ’ Tiltak’ er mer beskrivende for hva som kommer i
boksen. Se del 4 for eksempel.
Avstemning: For 65 Mot 0 Avh. 2
Resultat sak 25-del 2/2010: VEDTATT
Del 3:
Det foreslås å erstatte dagens beskrivelse under punktet ’3. Smittsom
bukhinnebetennelse
(FIP)’, med følgende tekst:
3. FIP (’smittsom’ bukhinnebetennelse)
FIP er forårsaket av et corona-virus. Coronaviruset FcoV opptrer i to varianter. En ufarlig
form som gir svake enteritt/influensa symtomer og en mutert form som gir FIP.
Coronaviruset (FcoV) smitter hovedsakelig gjennom avføring, men kan også smitte
gjennom spytt, urin og blod. Mange katter er smittet med coronavirus. Erfaringer viser at
smittepresset er størst i store kattebesetninger og risiko for utvikling av FIP er størst der
smittepresset er høyt.
Blodprøver kan vise om en katt er smittet av coronavirus. Det er fortsatt ingen sikre
metoder for å påvise hvilke katter som vil utvikle FIP. Bestemmelse av titer for FcoV kan
benyttes til kartlegging av hvilke katter som er smittet. Katter som infiseres med
coronavirus skiller ut virus i fæces i noen uker. Noen kan være kroniske smittebærere uten
å vise symptomer. Katter kan resmittes senere i livet. Det muterte viruset som gir FIP
smitter sjelden mellom katter og dør i de fleste tilfeller ut med dyret.
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Inkubasjonstiden ved smitte av coronavirus er ukjent, men forsøk har vist at det
sannsynligvis går fra et par dager til 2 - 3 uker fra katten er smittet til den viser
symptomer. De fleste katter blir friske igjen, men noen få katter utvikler sykdommen FIP,
enten i tørr, våt eller blandet form, ofte flere måneder etter at de har vært utsatt for smitte.
Symptomene er ulike - noen katter viser influensalignende symptomer, men i sluttstadiet
av sykdommen kan tilfellene deles inn i tre hovedfaser:
Den tørre formen av FIP viser seg ved at det dannes små knuter i vilkårlige organer,
f.eks. i øyne, lever, nyre, i hjerne og/eller i ryggmarg. Symptomene avhenger av hvilket
organ som er angrepet. Den tørre formen av FIP kan være vanskelig å diagnostisere
unntatt ved obduksjon.
Den våte formen av FIP viser seg gjennom strågule væskeansamlinger i kattens bryst
eller bukhule. Denne formen er lettere å diagnostisere gjennom bruk av røntgen, eller ved
å ta væskeprøve fra kattens bukhule.
En kombinert våt/tørr form.
Til diagnostikk av FIP brukes en kombinasjon av vevsprøver og titerverdier. Det er
generelt vanskelig å diagnostisere FIP. Følgende betingelser må være oppfylt:
a) Positive symptomer på sykdommen FIP ved obduksjon etter dødsfall.
b) Katten er kronisk syk og viser en stigning av titerverdiene på 400% eller mer i
løpet av 4 - 6 uker.
c) Veterinæren mener at katten viser sikre symptomer på FIP.
Dette betyr at ingen katt skal avlives bare på bakgrunn av en påvist høy titer verdi, da det
ikke er kjent om denne titerverdien har direkte sammenheng med utvikling av
sykdommen FIP (katter kan ha meget høye titer verdier uten å bli syke og uten at FIP blir
utviklet). Katter som er i sluttstadiet av sykdommen FIP i tørr, våt eller blandet form, bør
av dyrevernmessige årsaker avlives. FIP er en dødelig sykdom. Det er svært sjelden katter
blir friske.
Begrunnelse:
Den nye teksten er en forbedret utgave av dagens tekst.
Avstemning: For 67 Mot 0 Avh. 0
Resultat sak 25-del 3/2010: VEDTATT
Del 4:
Det foreslås å gjøre følgende endringer i tiltakene under pkt 3;
Tekst som ønskes fjernet er markert med gjennomstrekning.
Ny tekst er markert med understrekning.
Klubbens t Tiltak: Når det er konstatert at katter i en bestand er syke eller er
mistenkt
for å være smittet, er det katteeier som har ansvar for å informere sin klubb.
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1. Dersom sykdommen FIP er konstatert gjennom vevsprøver, eller det er mistanke
om FIP begrunnet ut fra kliniske symptomer som under punkt a), b) eller c), krever
NRR at bestanden settes i karantene inntil de/det syke dyret /dyrene er avlivet eller
kattene er erklært klinisk frisk av veterinær. i 3 måneder. Karantenen opphører
automatisk etter 3 måneder. Ved melding til klubb om opphør av karantene skal det
vedlegges skriftlig vurdering fra veterinær av helsetilstanden i bestanden.
2. Dersom det er mistanke om FIP begrunnet ut fra kliniske symptomer som under
punkt a), b) eller c), skal spesielle hygiene krav igangsettes for å minske smittepress.
krever NRR at bestanden settes i karantene i 4 uker. Bestanden skal deretter være fri
for kliniske tegn på FIP i minimum 4 uker.
Behandlende veterinær skal gi en skriftlig vurdering av helsetilstanden i bestanden
som vedlegges ved melding om opphør av karantene.
3.Følgende tiltak igangsettes:
Isolere syke dyr.
Dele besetningen i grupper bestående av mindre enn 5 katter i hver gruppe.
Isolere katter med kattunger.
Benytte en kattedo pr to katter.
Skifte kattesand hver dag.
God hygiene av drikkekar og matskåler.

Ved melding til klubb om opphør av karantene skal det vedlegges skriftlig vurdering
fra
veterinær av helsetilstanden i bestanden.
Begrunnelse:
Disse tiltakene er mer i samsvar med hva som i dag er kjent om FIP.
Avstemning: For 67 Mot 0 Avh. 0
Resultat sak 25 –del 4/2010:
Del 5:
Det foreslås å fjerne fullmaktsbestemmelsen fra GF 2007 fra
karantenebestemmelsene.
HUs høringsforslag i 2007 ble nedstemt av klubbene.
Det foreslås også en oppdatering av følgende tekst i del II av
karantenebestemmelsene:
Brudd på NRR’s karanteneregler setter ikke bare egne katter, men også andres katters liv
og
helse i fare. Tiltak mot medlemmer av NRR-tilsluttede klubber som bryter NRRs
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karanteneregler, vil - med bakgrunn i NRRs formålsparagraf - bli iverksatt av NRRs styre
DK,
med utgangspunkt i NRRs disiplinærreglement
Avstemning: For Mot Avh.
Resultat sak 25 del 5 /2010: TRUKKET. Lovkomiteen kan fjerne dette uten GF-vedtak.

Sak 26/2010
Gjelder NRRs kjøpekontrakt
BURAKS forslag nr. 1
Endring av tekst på side 4, Noen kjente, arvelige lidelser hos katt. Punktet som gjelder
Hofteleddsdysplasi, kolonne ”Kjent i følgende raser/varianter”.
Tekst i dag: Maine Coon
Endres til: Maine Coon, men forekommer også hos andre raser.
Begrunnelse:
Det er ikke grunnlag for å hevde at Maine Coon er mer utsatt for Hofteleddsdysplasi (HD)
enn andre raser. I raser der man HD-røntger finner man også HD.
Å sette opp Maine Coon som eneste rase under dette punktet kan feilaktig få folk til å tro at
andre raser er frie, og at Maine Coon er spesielt belemret med denne arvelige lidelsen.

Avstemning: For Mot Avh.
Resultat sak 26/2010

TRUKKET

Sak 27/2010
Sak vedrørende endring av standard på Ragdoll
SØLVKATTENS forslag nr. 1.
FORSLAG I: Endring på Ragdoll standard.
Begrunnelse:
I 2006 fremmet NRR, på vegne av Norske og Svenske oppdrettere i Scandinavisk Ragdoll Club
(SRC),
forslag for FIFe’s GF om endringer på Ragdollstandarden og forslaget ble bifalt. I dag, fire år etter,
ser
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vi at Ragdollens standard enda er noe mangelfull og vi ønsker å fremme et nytt forslag til endringer
av

standarden. Diskusjonen blant oppdrettere, utstillere og dommere går ofte på vår 03 og 04 variant,
og
dens mengde med hvit, samt utseende på bicolour variantens hvite bliss.
* Det foreligger 2 alternativ i dette forslaget vedr. FAULT listen
De fleste raser har en FAULT liste og mange av disse feilene er overflødige om kattens standard er
godt
nok beskrevet. Ragdolloppdrettere/utstillere ønsker derfor å stryke dagens FAULT liste slik den
fremstår
i dag. Flere av punktene under FAULT listen er ikke ønskelige, men vi anser dem ikke som direkte
feil.
Vi ønsker at disse Ragdollene skal kunne stilles ut, men de skal utelukkes fra nominasjon til Best in
show panel. De kan ikke oppnå høyere poengsum enn 95 og tittelen IC/IP
39
RAGDOLL

Orginal tekst Stry denne tekst/Ny tekst tykk kursiv

Head/
Kopf/
Tête
Shape/
Form/
Forme
Medium size, broad modified wedge
with the appearance of a flat plane
between the ears.
Medium size, broad modified wedge, slightly rounded
forehead with the appearance of a flat plane between the
ears.

Cheeks,
Chin,
Muzzle/
Wangen,
Kinn,
Schnauze/
Joues,
Menton,
Museau
Cheeks well developed, tapering to a
rounded well developed, medium long
muzzle and a well-developed chin.
Cheeks broad and well developed, tapering to a rounded
well developed, medium long muzzle and a welldeveloped
chin.
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Head/
Kopf/
Tête
narrow head
narrow head
Nose/
Nase/
Nez
stop, roman nose
stop, roman nose
Ears/
Ohren/
Oreilles
large or small ears
pointed ears
large or small ears
pointed ears
Faults/
Fehle/
Eyes/
Augen/
almond in shape
almond in shape

40
Fautes Yeux
Neck/
Hals/
Cou
too long and too thin neck
Body/
Körper/
Corps
cobby body
narrow chest
cobby body
narrow chest
Legs/
Beine/
Pattes
short legs
splayed toes
lack of tufting
short legs
splayed toes
lack of tufting
Tail/
Schwanz/
Queue

too long and too thin neck
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short tail
blunt tip
short tail
blunt tip

Faults precludes certificate higher than 95 points
Faults/
Fehler/
Fautes//
Head: asymmetrical “V”
Faults
precludes
certificate
higher than
95 points
Head: lack of white chin
Legs: any dark spot on the white mittens

Coat:

any dark spot on the belly
lack of the white stripe
Head:
lack of white chin
Legs:
any dark spot on the white mittens
Mittens: white extending over the metacarpals on the
front legs,,one or more toes not white
Coat:

any dark spot on the belly
lack of the white stripe

Faults/
Fehler/
Fautes//
Ears:
Tail:
Ears:
Tail:

G

white on the ears
white on the tail
white on the ears
white on the tail

Nose:

stop, roman nose
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B Bic-colour : RAG 03
Points: ears, mask and tail - to be well
defined. The mask to have an inverted ‘V’
Body colour is to be a shade lighter than the
points: with or without white spots on the
back.
Belly white and without spots.
Preference is given to white legs.
Bic-colour : RAG 03
Points: - ears, mask and tail – to be well defined. Mask
must have an inverted “V”, as symmetric as possible,
starting in the forehead area, within the outer edge of
the eyes.
Body colour is to be a shade lighter than the points:
with or without white spots on the back.
Belly white and without spots.
Preference is given to white legs.
C Mitted : RAG 04
Points: (except paws, chin and the possible
white stripe /marking(s) on the bridge of the
nose up to the forehead.) and body colour as
in the colourpoint, well defined and in
harmony with the body colour.
White chin, with or without a white
stripe/marking(s) on the bridge of the nose up
to the forehead.
Narrow white stripe/marking(s) is allowed on
the muzzle as long as it follows the median
line don into the chin.
White stripe:- extends from the bib and runs
down the underside between the front legs to
the base of the tail.
White mittens on the front legs; the hind legs
should be white at minimum up to the heel
and maximum to the middle of the thigh.
Coloured spot(s) in this area are acceptable.
Nose leather: analogous to the colour of the
points or pink
Paw pads: pink
Mitted : RAG 04
Points: (except paws and chin and the possible white
stripe/marking(s) on the bridge of the nose up to the
forehead) and body colour as in the colourpoint, well
defined and in harmony with the body colour.
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White chin, with or without a narrow white
stripe/marking(s) on the bridge of the nose up to
forehead.
Narrow white stripe/marking(s) is allowed on the
muzzle as long as it follows the median line don into
the chin.
White stripe: – extends from the bib and runs down on
the underside between the front legs to the base of the
tail
White mittens: – on the front legs[delete this
description] paws; the white should stop at the
articulation or at the transition of toes to metacarpals,
over which they should not extend.
Hind legs should be white at minimum up to the heel
and at maximum to the middle of the thigh.

Coloured spot(s) in this area are acceptable.
Nose leather: analogous to the colour of the points or
pink
Paw pads: pink [delete this description]

Avstemning: For 60 Mot
0
Resultat sak 27/2010: VEDTATT

Avh.

7

Må til FIFe

Sak 28/2010
SØLVKATTENS forslag nr. 2
Ny EMS kode på bicolourvarianten
Begrunnelse:
Bicolourvarianten er en 03 variant og flere raser i EMS systemet har 03 varianter. I FIFe’s general
part
står å lese om Bicolour 03 varianter: At least ½ must be coloured, but not more than ¾, the rest is
white. A white blaze on the face is desirable. White on the back is desirable. No single white hairs in
the solid coloured parts. There must be with on the legs, on the chest, face and stomach.
Standardens tekst på RAG 03 varianten definerer klart hvordan vår bicolour variant skal se ut og det
er
store avvik fra generell Bic.03 variant. Flere dommere dømmer i dag vår Bic.variant ut fra generell
03
variant og dette skaper problemer i forhold til Ragdollens standard.
Ut fra avvik fra flere andre 03 varianter ønsker vi derfor å endre vår 03 variant til 06.
B Bic-colour : RAG 03
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Points: ears, mask and tail - to be well
defined. The mask to have an inverted ‘V’
Body colour is to be a shade lighter than the
points: with or without white spots on the
back.
Belly white and without spots.
Preference is given to white legs.
Bic-colour: RAG 03 - Bic-colour : RAG 06
Points: - ears, mask and tail – to be well defined. Mask
must have an inverted “V”, as symmetric as possible,
starting in the forehead area, within the outer edge of
the eyes.
Body colour is to be a shade lighter than the points: with
or without white spots on the back.
Belly white and without spots.
Preference is given to white legs.

Avstemning: For 46 Mot
15
Resultat sak 28/2010: VEDTATT

Avh. 6

Må til FIFe

SAK 29/ 2010.
DKS FORSLAG NR 1: FORVERTAVTALE:
DK har gjennom året sett et behov for en tilstrekkelig forvertavtale. I kattemiljø er det i dag
blitt mer og mer vanlig at oppdrettere setter katter bort på forvertavtaler, for så å overføre
dem
til forverten nå katten er ferdig i avl
DK foreslår at NRR utarbeider en standard forvertavtale, på linje med kjøpsavtalen som kan
lastes ned fra NRRs websider
FÔRVERTAVTALE

Forverten overtar katten på følgende betingelser:
A. Eierforhold
Fôrverten overtar katten xx.xx.xxxx og skal fra denne dato ha den i sin varetekt og behandle
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den som sin egen.
B. Utgifter ved katteholdet
Daglige utgifter ved katteholdet (mat, sand, leker, utstyr) betales av fôrverten.
Veterinærutgifter, utstillingsutgifter og forsikring dekkes av oppdretter.
C. Utstillinger
Oppdretter har førsterett til å stille ut katten mot å dekke alle utgifter. Dette skal varsles god
tid
i forveien. Skal fôrverten stille ut katten, må oppdretters samtykke innhentes hver gang.
D. Avl
Oppdretter har rett til å bruke katten i avl. Oppdretter har alle rettigheter til dette og fôrvert
har
ikke anledning til selv å bruke katten i avl. Parring skjer hos oppdretter, eller hos
hannkatteier.
Kullet skal fortrinnsvis fødes og vokse opp i fôrvertens hjem, med mindre annen avtale blir
gjort.
E. Sykdom/død
Dersom katten blir syk, skal oppdretter informeres straks, og være den som tar alle
avgjørelser i
forhold til behandling og medisinering.
I akutte situasjoner skal katten straks bringes til veterinær, og oppdretter informeres.
Skulle det skje at katten dør før den har hatt kull, gis ingen kompensasjon til fôrvert, men
hvis
mulig vil det bli gitt tilbud om ny kattunge fra oppdretter på samme betingelser som denne
fôravtalen.
F. Avtalen opphører
Inngått avtale kan ikke ensidig oppheves av oppdretter med mindre det er svikt på
vesentlige
punkter eller katten beviselig har blitt mangelfullt skjøttet.

Katten overdras til fôrvert etter at den har hatt 2 kull, eller xx.xx.xxxx mot at den steriliseres
og
forsikres. Fôrvert skal da motta alle verdipapirer på katten, og katten omregistreres til
fôrvert.
Denne avtalen er utferdiget i 2 eks. Hvorav begge parter beholder en hver.
Begrunnelse:
Denne forvertavtalen lages for å hindre de x antall forskjellige forvertavtaler, som til
dels kan og vil inneholde klausuler og juridiske bindinger som overhodet ikke er
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ønskelige. Det foreslås å se til NKK sin standardavtale som ligger fritt tilgjengelig på
nkk.no samt ligger vedlagt her.
Avstemning: For 48 Mot 11 Avh. 8
Resultat sak 24/2010: VEDTATT som et forslag/utgangspunkt til fórvertavtale som
legges
ut på NRRs hjemmeside, og som den enkelte kan tilpasse.

Overtallsforslag
Sak 30/2010
LIRAK OVERTALLS FORSLAG: REGELSTRYKNINGER:
A) Alle tillegg og fotnoter i NRR’s reglement strykes.
Begrunnelse: NRR opererer i dag med et reglement med tillegg og fotnoter som inneholder
nesten mer enn hovedreglementet. Det er uoversiktig, vanskelig å forstå pga av alle tillegg
og
fotnoter, og verst av alt: Det er ikke engang oppdatert!
La oss slette alt og starte på nytt, fra og med neste års GF.
Inntil da er vi beskyttet av et FIFe-reglement.

Avstemning: For Mot Avh.
Resultat sak 30A/2010: TRUKKET
Alternativt:
B) FIFe’s OR – Punkt 2.3: Tillegg strykes
FIFe’s regel:
En hunnkatt må ikke ha mer enn tre kull i løpet av tjuefire måneder med mindre en
veterinær
og/eller FIFe-medlemmet skriftlig har tillatt noe annet på forhånd.

En hunnkatt som trenger gjentatte keisersnitt, skal ikke brukes i videre avl.
En hunnkatt tillates ikke paret med en ny hann innen 3 uker etter en tidligere paring.

Tillegg for NRR:
Østre Strandvei 70 – 3482 TOFTE
 (+47) 32 27 88 80 –  (+47) 32 27 88 80
kontoret@nrr.no - koordinator@nrr.no

Vår hovedsponsor:

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Fødselsbegrensning
Av hensyn til hunnkattens helse, kan det i hoved-eller kontrollstambok normalt kun innføres
2to - kull født innenfor en periode av 12 kalendermåneder. *
* Med 12 kalendermåneder menes fra f. eks. 3. april 1996 til 3. april 1997. Jfr. FIFe’s
normalkrav i denne paragraf. FIFe’s hovedregel i denne paragraf – 3 kull i løpet av
24 måneder – legges til grunn for oppdrettere. NRRs tillegg angir en grense verken
veterinærer eller NRRs avlsråd kan dispensere fra. Prinsippene som gjelder ved
overskridelser i NRRs tillegg, kan anvendes analogt i forhold til FIFe’s normalkrav.
Begrunnelse
Tillegg og fotnote for NRR foreslås slettet. Ordlyden er vanskelig å forstå, skiller seg ikke
særlig ut fra FIFe’s regel, som er klar og tydelig.
Tillegget er unødvendig, fordi et 3dje kull vil bli registrert etter søknad/disp, og at man da
etter FIFes regel setter begrensninger om når neste kull kan komme, dvs dersom et 3dje
kull
kommer innenfor 12 måneder, må hunkatten være kullfri de neste 12 måneder.
Avstemning: For

61

Resultat sak 30B/2010:

Mot

6

Avh.

0

VEDTATT

C) FIFe’s OR – Punkt 2.2: Tillegg strykes
Avlshanner
Før en hankatt anvendes i avl skal den ha en veterinærattest som fastslår at den har
normale
testikler, og at begge to er på plass i pungen.
Tillegg for NRR:
For samtlige avlshanner kreves veterinærattest som viser at de har to normale og normalt
beliggende testikler.

Begrunnelse:
Et meningsløst tillegg som sier akkurat det samme som FIFes regel, men i litt andre ord.

Avstemning: For 67

Mot

0

Avh. 0

Resultat sak 30C/2010: VEDTATT
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Sak 31/2010
D) Stamnavnreglementet § 7: Tillegg strykes
Alle norske stamnavn blir oppgradert til å skrives med NO* foran.
Begrunnelse:
NRR opererer nå med 3 forskjellige måter å skrive stamnavn på. Det skaper forvirring, og
resultatet er at mange skrives feil. NRR har ingen utstillingssystem el. l. som kan fange opp
dette og legge opp stamnavn riktig, og på FIFe’s stamnavnliste ligger ingen med nasjonal
kode foran. På NRR’s liste er det også umulig å søke på norske stamnavn etter eier.
Inn i diverse, foran reise- og diettregulativ
Tilleggsopplysning:
Etter NRRs GF har Lovkomitéen gjort oppmerksom på at teksten i forslag 30C/2010
allerede var endret. Gjeldende regelverk FIFes OR 2.2 med Tillegg for NRR lyder:
2.2 Avlshanner
Før en hannkatt anvendes i avl skal den ha en veterinærattest som fastslår at den har
normale
testikler, og at begge to er på plass i pungen.
Tillegg for NRR: Hvis det er umulig å fremskaffe slike attester fordi katten er kommet bort,
død e.l., er det tilstrekkelig å fremvise dokumentasjon for at katten i voksen klasse på
utstilling
har oppnådd excellent eller bedre.

Avstemning: For Mot Avh. Må ha 2/3 flertall
Resultat sak 31/2010: TRUKKET

4 Regnskap – Redegjørelse v/Kristine Finckelsen
Regnskap forelå ved GF start på fredag. Revisjonsberetningen forelå og ble opplest av
Kristine
Finckelsen. Den vil vedlegges dette referatet.
Det var ingen spørsmål til revisjonsberetningen.
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Det var ingen spørsmål til balansen eller resultatregnskapet for burpoolen eller NRR (avd
0).

Vedrørende fakturering/innbetalinger vedrørende abbonementsinntekter for Aristokatt er
ikke
alt fakturert ut for 2009. Flere klubber har ventet med å betale i påvente av fakturaer, mens
andre har betalt inn på eget initiativ. Derfor er dette beløpet lavere enn tidligere år.
Vedr. annonseinntekter: Det ble oppdaget kort tid før generalforsamlingen oppdaget at
utgående fakturaer for siste nummer av Aristokatt ikke var bokført i 2009, de var heller aldri
blitt sendt regnskapsfører fra kontoret. Det ble derfor avsatt en post på 40 000, for å unngå
vesentlige feil eller mangler i regnskapet. Dette vil motregnes i 2010.
En samlet oversikt over NRRs resultat ser slik ut:
Avdeling 90 - Burpoolen underskudd
kr 366 490 ,Avdeling 50 - Aristokatt underskudd
kr 64 060,Avdeling 0 - NRR overskudd
kr 226 475,TOTALT resultat NRR 2009 Underskudd
kr 204 075,2009 har vært et spesielt år med omorganisering av burtransport, kjøp av nye bur, ny
henger og
store dataproblemer. Dette er årsaken til underskuddet. Til tross for dette har likviditeten
vært
vurdert som god gjennom året.
Regnskapet er godkjent

7
. Budsjett v/Kristine Finckelsen
Forslag til budsjett vedtatt med justeringer. Denne gangen hadde
generalforsamlingen
fattet mange vedtak som hadde påvirkning på budsjettet. Budsjettet viser et samlet
underskudd på kr 32500. Budsjettet er vedlagt referatet.
48

Vedrørende nytt utstillingssystem, så ble det bestemt at dersom dette blir innkjøpt i
løpet
av året, så skal det sendes på egen høring til klubbene.
Styret får fullmakt til å velge godkjent revisor.
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Ekstra orientering av Lisbeth Falling vedr. utsending av Aristokatt.
Aristokatt
er klart til å sendes ut om noen dager. På grunn av situasjonen oppstått ved kontoret, så vil
det
ikke foreligge korrekte adresselister ved utsending.
Styret vil undersøke muligheter til i morgen, og så sende ut informasjon.

8. Valg
3 fullmakter foreligger , GF godkjenner dette.
Totalt 67 stemmer. 2 delegater reiste i pausen og det var da 65 stemmer.
Den som skulle velges måtte få minst 50 % av stemmene. Dersom ingen kandidat fikk 50%,
gikk den med færrest stemmer ut, og det ble stemt pånytt på de resterende kandidatene.

Valg av president
Kandidater:
Terje Paulsen, RORAK 32
Andre Lund, LIRAK
13
Åge Pedersen, RORAK 22
Omvalg
Terje Paulsen
Åge Pedersen

38 VALGT
28
1 blank stemme

Valg 2 styremedlemmer for 2 år:
Andre Lund, LIRAK
3
Åge Pedersen, RORAK
6
Øyvind Hornslien, ADE 55 VALGT
Sissel Johansen, HÅLKA 3
Valg for styremedlem nr. 2
Andre Lund, LIRAK
19
Åge Pedersen, RORAK
40 VALGT
Sissel Johansen, HÅLKA 8
Vara til styret, 1. vara - 1 år
Christin Lutken, NORAK 48
Andre Lund, LIRAK
12
Sissel Johansen, HÅLKA 7

VALGT

49
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Valg på 2.vara - 1 år
Andre Lund, LIRAK
44 VALGT
Sissel Johansen, HÅLKA 23

Delegat og bisitter til FIFes GF
Terje Paulsen, president
41 VALGT DELEGAT
Gøran Vinje, visepresident 26 VALGT BISITTER

Lovkomité
Roald Westre, SMAA - VALGT MEDLEM
Åge Pedersen, RORAK – VALGT VARA

Utregner til Årets katt:
Kirsten Landsnes, RORAK – VALGT

Utregner avl- og oppdretter + Årets nordnorske katt
Grethe Dillon, NORAK – VALGT

Utstillingskomitéen
3 medlemmer velges for 2 år (65 stemmeberettigede):
Arne Torland,JÆRKATTEN
13
Ann Jorid Jacobsen, GISUND KK 45 VALGT
Birgitte Baglo, RORAK
2
Caroline Stoa, SØRAK
5
Neste medlem i utstillingskomitéen
Arne Torland,JÆRKATTEN 35 VALGT
Birgitte Baglo, RORAK
7
Caroline Stoa, SØRAK
23
Siste medlem i Utstillingskomitéen:
Birgitte Baglo, RORAK 23
Caroline Stoa, SØRAK 41 VALGT
1 blank stemme
2 vara til Utstillingskomitéen
Birgitte Baglo, RORAK 26 VALGT 2. VARA
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Eva Dahl Eide, NORAK 39 VALGT 1. VARA

Avlsrådet
2 medlemmer velges for 2 år
Lisbeth Falling, NORAK
VALGT
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