Referat fra NRRs 54. generalforsamling
24.-26. februar 2017, Thon Hotel Vettre, Asker
NRRs president, Steven Jones, åpnet generalforsamlingen. Han oppsummerte året som var
gått, og informerte om sin egen helsetilstand. Han informerte også at Mathilde Bettmo valgte
å trekke seg fra styret. Deretter ble ordet gitt til årets ordstyrer, Asbjørn Berntsen. Han
foretok opprop av delegater. Det var 47 stemmeberettigede, flertall: 24 stemmer, 2/3 flertall:
32 stemmer.
Dagsorden:
1. Valg av referenter: Maria Myrland ØST, Åge Pedersen SØR og Lisbeth Falling
NOR. Valg av tellekorps: Lena Moltu SUN, Anne Mette Larsen TER, Frøydis
Husøy SUN, Hilde Bjørkmann VKK.
2. Innkalling og dagsorden ble godkjent uten kommentarer
3. Behandling av årsberetninger:
Styrets årsberetning
Steven Jones forklarte noen av styrets problemer med to ting; stort frafall av
styremedlemmer og at styret hadde slitt med arbeidsrutiner. I januar 2016 ble det ansatt ny
stambokfører. I løpet av første halvår 2016 ble dette arbeidsforholdet avsluttet etter felles
enighet og Maria Myrland ble ansatt som stambokfører i en 60 % prosjektstilling.
På grunn av presidentens sykefravær i siste halvdel av 2016, måtte Terje Krogh tre inn og ta
en del av presidentens oppgaver.
Når det gjaldt implementeringen av MyCats, hadde ikke det gått helt etter planen. Først etter
sommerferien fant styret ut at det ikke var det finske forbundet som eide systemet, men et
dataselskap. De hadde med andre ord forhandlet med feil personer. Først i september kunne
derfor implementeringen starte. Det har vært noen problemer knyttet til at systemet er
skrevet for finsktalende og for finske forhold. Bl.a. ble det nevnt at finnene bruker IBANnummer i stedet for kontonummer, slik vi gjør i Norge. Slike ting måtte endres og oversettes
underveis. På grunn av dette er implementeringen forsinket med ca 6 måneder.
Flere av delegatene tok ordet under styrets årsberetning. Følgende kommentarer ble
protokollført:
- 5. avsnitt, 9. Linje. Følgende setning: Likevel valgte styremedlem Anne Gro Bergesen
å tekke seg fra styret i januar 2017. Endres slik: Styremedlem Anne Gro Bergesen
trakk seg fra styret i januar 2017.
- De to siste setningene i 5. avsnitt skal være et eget avsnitt.
- 8. avsnitt: Siste setning ble anbefalt omskrevet
- FIFe’s GF 2016 var i Lisboa i Portugal
- Påpekt at oppdatert lovverk på nett ikke kan samsvare med oppdatert lovverk
Styrets årsrapport ble godkjent med disse kommentarene.
Følgende årsberetninger ble godkjent uten kommentarer:
Avlsrådet, Utstillingskomiteen, Aristokatt, Lovkomiteen, Appelllutvalget, Kontoret/stambok (en
retting i en tittel).
Helseutvalgets årsberetning
Denne ble først delt ut på GF’en. Rapportskriver hadde tatt opp og beskrevet en personlig
konflikt mellom ett av helseutvalgets medlemmer og NRRs styre. Konflikten dreide seg om at
det var gjort et stort arbeid med å utvikle en hjemmeside for NRR. Et oppdrag som ble gitt av
det forrige styret. Utvikleren av siden fikk ingen tilbakemelding, annet enn at hun oppdager at
en ny person ble satt til å lage sidene. Dette ble hun opprørt over og skrev da et brev til

styret og ba om en forklaring. Hun fikk aldri et svar på dette. Dette førte til at hun trakk seg
fra arbeidet i Helseutvalget. Rapportskriver mente dette var en dårlig behandling av et
engasjert menneske, og at slik behandling ikke gavner NRR. NRR er avhengig av engasjerte
ressurspersoner som ønsker å gjøre noe for forbundet.
Flere delegater tok ordet under denne saken og støttet rapportskriver, og ba om at styret
måtte ordne opp i denne saken. De fleste støttet den det gjaldt og mente at hun hadde fått
en dårlig behandling. Styret sa de vil svare på brevet, og beklage det som har skjedd.
I rapportens opplisting av arbeid før sommeren, punkt 5 om dopingpreparater, ble det
bemerket at GF’en anså at det måtte være Helseutvalgets oppgave å definere hvilke
legemidler som måtte anses som doping på katt på NRRs utstillinger. Helseutvalgets
årsrapport ble godkjent med disse kommentarene.
4. Opptak av klubber: Ingen nye klubber hadde søkt
5. Innkomne forslag til NRRs GF 2017
Forslag som angår FIFes General Rules:
Sak 01/17
Styrets forslag nr 1:
Tillegg i FIFes General Rules. Ny tekst i fet kursiv.
NRR propose to modify the following article in the FIFe General Rules as follows
Article 2.5:
A Member of the FIFe may, following the membership change procedure, accept as
members, individuals from other countries on matter if there is a FIFe Member in that country
or not. In case the current FIFe Member does not approve the application, the new FIFe
Member may send this application to the FIFe Board for consideration.
Any existing sanctions on the Member by the current FIFe Member must be respected
by the new FIFe Member. In case the new FIFe Member does not agree then he may
send this application to the FIFe Board for consideration.
Motivation: It shall not be possible to avoid sanctions such as suspensions from exhibiting
or breeding or even exclusion by changing FIFe Member.
Må til FIFe
Resultat: Vedtatt

For:

47

Mot:

0

Avholdne: 0

Forslag som angår gjeldende lover for NRR (GL):
Sak 02/17
Styrets forslag nr 2:
Ny tekst i GL § 20.
Dagens tekst med gjennomstreking og forslag til ny tekst i fet kursiv.
§ 20

Æresmedlemmer i NRR har personlig stemmerett uten anledning til å la seg
representere ved fullmektig under NRRs generalforsamling.

§ 20

Æresmedlemmer i NRR har ikke stemmerett, kun uttalerett under NRRs
generalforsamling.

Motivasjon:
Når hverken styret eller presidenten har stemmerett på GF, er det naturlig at heller ikke
æresmedlemmer har personlig stemmerett. Dette i tråd med vedtak 2016 der den personlige
stemmeretten til NRRs styremedlemmer ble fjernet.
Må ha 2/3 flertall.
Resultat: Falt

For: 21

Sak 03/17
Styrets forslag nr 3
Endring av tekst i GL § 26 9. ledd.
Forslag på fjernet tekst med gjennomstreking .
Ved stemmelikhet i saker som er oppe under generalforsamlingen, eller på styre- og
rådsmøter, avgjør presidenten, eller den som presidenten har gitt sin fullmakt, med
sin dobbeltstemme. Unntatt fra dette er personvalg.
Motivasjon
Det ble vedtatt på NRRs GF 2016 at styret ikke skal ha stemmerett på GF, forslaget er en
følge av dette.
Må ha 2/3 flertall
Resultat: Vedtatt

For:

47

Sak 04/17
Smaalenene Katteklubbs forslag nr 1
Endring av/tilføyelser til NRRs GL § 26:
Endringsforslag i fet kursiv
«Klagesaker/protester/klubbsøknader/påmelding til NRRs generalforsamling m.m. som
skal behandles i NRRs styre og/eller i noen av NRRs organer, må være styrebehandlet i
klubben, og styrevedtaket skal være undertegnet av minst 3 - tre - av klubbens
styremedlemmer dersom det oversendes som papirpost.
Saker en klubb har vedtatt å sende til NRR, kan sendes på mail/digitalt fra kjent
adresse (Jfr. FIFes praksis)
Begrunnelse: I dag har man andre kommunikasjonsrutiner og -løsninger enn den gang
gjeldende lovtekst ble formulert.
Det har vist seg i flere saker at klubber sender inn innsigelser og protester og ulike
styrevedtak m.m. uten at de nødvendige tre underskrifter har foreligget. Innspillene er likevel
blitt godkjent.
Denne virkelighetsutviklingen må vi ta hensyn til og tilpasse lovverket vårt, slik vi allerede har
gjort i så mange andre sammenhenger.

For å unngå at klubbstyremedlemmer evt. sender inn f.eks. protester uten at de er
styrebehandlet, og på den måten kan skape unødvendige problemer for både forbund og
klubb, må alle henvendelser av denne type gå som kopi til klubbens styremedlemmer.
Må ha 2/3 flertall.
Resultat: Vedtatt

For: 47

Forslag som omhandler FIFes og NRRs Utstillingsreglement, UR:
Sak 05/17
Styrets forslag nr 4
Endring i UR § 5.6 Tillegg for NRR
Implementering av MyCats krever noen endringer i forhold til de nasjonale
utstillingsklassene. Forslag på ny nummerering av klassene følger under.
Tekst som foreslås fjernet er markert med gjennomstreking, og ny tekst med fet kursiv.
Forslag
Klasse 15 – Avl
Klasse 16 – Oppdrett
Klasse 17 – Veteran
Klasse 18 – Utenfor konkurranse
Klasse 19 - Kull
Dette medfører endringer i NRRs tillegg til UR § 5.6
Tillegg for NRR:
Alle nasjonale klasser skal være tilgjengelige på hver utstilling.
Klasse 15 - Veteraner - deles i to:Avlsklasse
15 a - Senior 7 - 10 år
15 b - Veteran 10 eldre år og
Klasse 16 – Oppdrettsklasse
Klasse 17 – Oppdretterklasse Veteran
Klasse 18 – Kull Utenfor konkurranse
Klasse 19 – Kull
VETERANKLASSENE
Klasse 15 a - Seniorer: 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.
Klasse 15 b Veteraner: Katter som har fylt 10 år senest i løpet av utstillingen.
Klasse 17 Veteran – Katter som har fylt 7 år. Kattene konkurrerer kategorivis og
rangeres 1, 2, 3, osv. (Gjelder også Huskatt)
Vinnere i veteranklassene skal bli de samme æresbevisninger til del som andre
kategorivinnere.
Katter som er påmeldt i veteranklassen trenger ikke å være påmeldt i annen klasse på
utstillingen.

Klasse 16 - OPPDRETTSKLASSE
Ukastrerte/usteriliserte katter med minst 3 utstilte avkom fra minst 2 forskjellige kull.
Påmelding til denne klasse skjer på egen blankett for å være gyldig. Hannkatter og
hunnkatter stiller hver for seg og konkurrerer kategorivis. (Endret GF 2005)
Katter som stiller i avlsklassen trenger ikke å bli bedømt, men må være til stede på
utstillingen.
Kopi av utregningene for avlsklassen skal henges ut på burene 1.
Protest på resultatet i avlsklassen må være sendt til NRRs utstillingskomité innen 4 uker etter
utstillingen.
Klasse 18 – Utenfor konkurranse
Klasse 18 19 - KULLKLASSE
Kriterier for deltagelse:
- Kullet skal bestå av minimum 3 avkom – i alderen 4-7 måneder.
Kriterier for bedømmelse:
- Det skal legges vekt på den høyeste gjennomsnittlige kvaliteten i kullet i forhold til
standarden. (Utstillingsarrangøren orienterer dommerne om dette.)
Plassering i lokalet:
- Det henstilles til klubbene om å sette kattunger fra samme kull i bur ved siden av eller i
nærheten av hverandre dersom kattungene av en eller annen grunn ikke kan sitte i samme
bur.
Resultat: Vedtatt

For: 45

Forslag som omhandler FIFes og NRRs Oppdretts- og registreringsreglement, OR:
Sak 06/17
LIRAKs forslag nr 1
Endring av Standard Britisk Korthår/Britisk Langhår.
Fjernet tekst merket med gjennomstreking, forslag på ny tekst i fet kursiv.
BRITISH SHORTHAIR / BRITISCH KURZHAAR / BRITISH POILS COURTS
BRITISH LONGHAIR / BLH BRITISCH LANGHAAR /
BRITISH POILS LONGS
General/
Size/
Allgemein/ Größe/
Taille
Général
Shape/
Head/
Form/
Kopf/ Tête
Forme
Nose/
Nase/
Nez

Large to medium

Groß bis mittelgroß

Grande à moyenne

Round and massive Rund und massiv mit
with a broad skull
breitem Schädel

Ronde et massive avec
un crâne large

Short, broad and
straight with a slight
indentation, but not a
stop as in the

Court, large et droit,
avec une légère
dépression à la base,
mais pas de stop

Kurz, breit und gerade
mit einer leichten
Einbuchtung, jedoch
kein Stopp wie bei den

Chin/
Kinn/
Menton

"Exotic"

"Exotic"

comme pour “l’Exotic”

Strong

Kräftig

Fort

I beskrivelsen på ”Nose” står det: Short, broad and straight with a slight indentation, but not
a stop as in the "Exotic". Vi ønsker at det skal stå: Short, broad and straight with a slight
indentation.
Ønsker å fjerne siste ledd som henviser til en annen rase. En slik henvisning er det bare
rasen BSH/BLH som har, og er helt unødvendig. I en standard bør det kun være beskrevet
hvordan de skal være, ikke hvordan de ikke skal være.
Vi ønsker i stedet at det innføres et punkt for Faults, med følgende tekst:
Faults
precluding
the
certificate/
Fehler, die
das

Head/
Kopf/
Tête

1. • definite stop of the • deutlicher Stopp der • stop
nose
Nase
net

Må til FIFe
Resultat: Vedtatt

For:

44

Mot:

3

Sak 07/17
RORAKs forslag nr 2:
Endring i OR § 2.3.3.
Forslag til fjerning er markert med gjennomstreking. Ny tekst i fet kursiv.
2.3.3 Kattunger
Kattunger overlates ikke til ny eier (nytt hjem) før de er 12 uker gamle og er fullvaksinert mot
feline panleucopenia, feline calici virus og feline herpes virus, med mindre veterinæren har
tilrådd noe annet.
Dette ønskes endret til:
Kattunger overlates ikke til ny eier (nytt hjem) før de er minimum 12 uker gamle og er
fullvaksinert mot feline panleucopenia, feline calici virus og feline herpes virus. Det vil
si leveres med 2 vaksiner, microchip og helseattest.
Resultat: Falt

For:

4

Mot:

42

Avholdne: 1

Sak 08/17
RORAKs forslag nr 1
Forslag om endring i FIFes og NRRs oppdretts- og registreringsregler (OR)
4.2 Beskrivelse av hovedstamboken ”LO” (Livre d’Origine)
E. Regler om stambokføring og registrering, avsnitt 3 og G Avgifter og gebyrer

Forslag til fjerning er markert med gjennomstreking. Ny tekst i fet kursiv.

………omfatte hele kullet, og angi så vel antall unger som kjønn, rase og farge, samt ellers
være korrekt utfylt på de punkter NRR krever, og for øvrig være sendt klubbsekretariatet
innen 3 - tre - måneder etter at kullet er født.
Dette ønskes endret til:
……...omfatte hele kullet, og angi så vel antall unger som kjønn, rase og farge, samt
ellers være korrekt utfylt på de punkter NRR krever, og for øvrig være sendt
klubbsekretariatet innen 4 - fire - måneder etter at kullet er født.
G Avgifter og gebyrer:
Betaling av stamtavler skal skje forskuddsvis, og tydelig kopi av gyldig kvittering skal
følge stamtavlerekvisisjonen. Uten slik kopi anses stamtavlerekvisisjonen for ikke å
være avsendt. NRRs styre avgjør i evt. tvilsspørsmål.
Oppdretter har rett til refusjon av stamtavleavgiften hvis en katt det er betalt for dør
før fylte 3 måneder.
Utgifter som skyldes portoforhøyelse o.l. vedtatt av offentlige myndighetsinstanser,
kan NRRs styre automatisk kreve inndekket i forhold som er omtalt i de to foregående
ledd. (Jf. dog siste punktum neste ledd.)
Er betalingen til NRR utført etter at kullet er fylt 3 måneder, kreves dobbel
registreringsavgift. (GF 2008)
Her ønskes endret til 4 mnd på steder der det henvises til 3 mnd, slik at teksten blir:
Betaling av stamtavler skal skje forskuddsvis, og tydelig kopi av gyldig
kvittering skal følge stamtavlerekvisisjonen. Uten slik kopi anses
stamtavlerekvisisjonen for ikke å være avsendt. NRRs styre avgjør i evt.
tvilsspørsmål.
Oppdretter har rett til refusjon av stamtavleavgiften hvis en katt det er betalt for
dør før fylte 4 måneder.
Utgifter som skyldes portoforhøyelse o.l. vedtatt av offentlige
myndighetsinstanser, kan NRRs styre automatisk kreve inndekket i forhold som
er omtalt i de to foregående ledd. (Jf. dog siste punktum neste ledd.)
Er betalingen til NRR utført etter at kullet er fylt 4 måneder, kreves dobbel
registreringsavgift. (GF 2008)
Begrunnelse: Etter at de nye reglene om ID merking / chip nr skal følge med ved bestilling av
stamtavler, så vil det være en stor fordel for oppdrettere om fristen for innsending av papirer
og betaling av gebyr til NRR blir til 4 mnd ( mot 3 mnd som er nå).
Resultat: Trukket
Sak 09/17
Styrets forslag nr 5
Forslag til endring i OR § 4.2 E, pkt 3 og 4

Forslag til fjerning er markert med gjennomstreking. Ny tekst i fet kursiv.
OR § 4.2 Tillegg for NRR bokstav E
1) Oppdretteren må ha et stamnavn.
2) Paringsbevis/stamtavlerekvisisjon må foreligge, og må være undertegnet
av hannkatteier og av hunnkatteier samt
3) omfatte hele kullet, og angi så vel antall unger som kjønn, rase og farge,
samt ellers være korrekt utfylt på de punkter NRR krever, og for øvrig
være sendt klubbsekretariatet innen 3 - tre - måneder etter at kullet er født.

og være sendt inn via MyCats innen kattungene er tre (3) måneder
gamle. Rekvisisjoner det er problemer med må sendes inn manuelt,
og det må gjøres innen kattungene er tre (3) måneder.
4) I ekstraordinære tilfeller kan man søke NRRs styre om dispensasjon til å få
registrert kull eldre enn 6 måneder. Slike kull må registreres manuelt av
stambokfører, og sendes inn til stambokfører sammen med søknad.
5) En oppdretter har plikt til å registrere alle fødte kull etter NRR-registrerte
hunnkatter i sitt oppdrett. Ungene stambokføres/registreres samtidig. (GF
2004)
For samtlige katter hvis avkom skal registreres i NRR, kreves helseattest ikke eldre enn seks
– 6 – md.. eller utstedt etter fylte 10 – ti – md. Dette gjelder 1.-gangs- registrering av avkom.
(GF 2003 og GF 2004) (Flyttet fra § 3.1) (Krav til helseattest, se § 2.3.1)
Resultat: Vedtatt

For: 47

Sak 10/17
Styrets forslag nr 6
Forslag til endring i OR § 4.2 Tillegg for NRR bokstav E
Forslag til fjerning er markert med gjennomstreking.
Det skal ikke påføres navn i rubrikken eier på stamtavlen når man bestiller stamtavle
til kattunger hvis ikke oppdretter har oppført ny eier på
paringsbevis/stamtavlerekvisisjon. (GF 2008)
Motivasjon
Oppdretter skal selv eierendre kattunger via MyCats. Ettersom oppdretter alltid registreres
som eier på kattungene ligger det i systemet at det ikke skrives eier på stamtavlene til
kattunger slik at det vil være plass til å påføre eier på stamtavlene manuelt i forbindelse med
salg. Regelen må derfor tilpasses dette ved at siste del av setningen strykes
Resultat: Vedtatt

For: 47

Sak 11/17
NORAKs forslag nr 1:
FIFes oppdretts- og registreringsreglement med NRRs tillegg (OR)
4.2 Beskrivelse av hovedstamboken ”LO” (Livre d’Origine)
Tekst som ønskes fjernet er markert med gjennomstreking. Ny tekst i fet kursiv.
F.

Omregistrering til annen farge
1. Oppdretter har anledning til selv å få omregistrert en katt fra eget oppdrett til en
annen farge uten å gå om to dommere hvis dette skjer før katten er fylt 10 - ti måneder, og uten ugrunnet opphold oversendes Avlsrådet som skal godkjenne
endringen.
2.

Ved omregistrering til annen farge for katt som har fylt 10 måneder må to dommere
bekrefte den nye fargen og Avlsrådet må godkjenne endringen.

3.

Katter eldre enn 10 måneder kan også omregistreres til annen farge om DNA-test
fastslår en annen farge enn den katten er registrert under.

Ønsket endring:
Oppdretter har anledning til selv å få omregistrert en katt fra eget oppdrett til en annen
farge uten å gå om to dommere hvis dette skjer før katten er fylt 10 - ti - måneder, og
uten ugrunnet opphold oversendes Avlsrådet som skal godkjenne endringen.
1.

Ved omregistrering til annen EMS-kode for katt som har fylt 10 måneder må
katten stilles i kontrollklasse13C (fargegodkjennelse) og endringen må
bekreftes av 2 dommere.

2.

Katter eldre enn 10 måneder kan også omregistreres dersom foreldrenes
genetikk tilsier det.

3.

Katter eldre enn 10 måneder kan også omregistreres til annen EMS-kode
dersom kattens avkoms genetikk tilsier det.

4.

Katter eldre enn 10 måneder kan også omregistreres til annen EMS-kode om
genetisk test fastslår en annen farge enn den katten er registrert under.

Begrunnelse:
Det er unødvendig at man skal måtte stille enn katt på utstilling for 2 dommere, eller sende
inn en DNA test for å fastslå det åpenbare – bl.a. at man har fått et kull som tilsier at en av
foreldrene må være registrert med feil EMS kode.
Ordet ”farge” i forslaget endret til ”EMS-kode”.
Resultat: Trukket
Sak 12/17
Styrets forslag nr 7
Forslag til endring i OR § 4.2 F
Forslag til fjerning er markert med gjennomstreking.
OR § 4.2 Tillegg for NRR bokstav F
F Omregistrering til annen farge
1) Oppdretter har anledning til selv å få omregistrert en katt fra eget oppdrett
til en annen farge uten å gå om to dommere hvis dette skjer før katten er
fylt 10 - ti - måneder, og uten ugrunnet opphold oversendes Avlsrådet som
skal godkjenne endringen.
Motivasjon: NRR-tillegget er en gjentakelse av OR § 5.1.1. Forslaget er at tillegget fjernes,
eventuelt at tillegget flyttes til paragrafen det naturlig hører inn under, OR § 5.1.1. Forslaget
innebærer også at det klargjøres at FIFes regel gjelder – oppdretter eller eier. Se OR § 5.1.1
under.
OR § 5.1.1 (FIFe)
Når en katt en gang er registrert, kan EMS-koden endres etter anmodning fra kattens
oppdretter eller eier inntil katten er 10 måneder2.
Resultat: Vedtatt
2

For: 47

Kravene i denne paragrafs 2. ledd om å registrere i henhold til genetiske prinsipper står
fortsatt ved lag.

Sak 13/17
Styrets forslag nr 8
Endring i OR § 4.2. G første ledd
Forslag til ny tekst i fet kursiv.
OR § 4.2 Tillegg for NRR pkt G første ledd
Betaling av stamtavler skal skje forskuddsvis i forbindelse med innsending av
stamtavlerekvisisjon, og tydelig kopi av gyldig kvittering skal følge stamtavlerekvisisjonen. Uten slik kopi anses stamtavlerekvisisjonen for ikke å være avsendt.
NRRs styre avgjør i evt. tvilsspørsmål.
Resultat: Vedtatt

For:

38

Mot:

8

Avholdne: 1

Sak 14/17
Styrets forslag nr 9
OR § 4.2 Tillegg for NRR pkt G siste ledd
Tekst som ønskes fjernet er markert med gjennomstreking. Ny tekst i fet kursiv.
Er betalingen til NRR utført For stamtavlerekvisisjoner innsendt etter at kullet er
fylt tre (3) måneder, kreves dobbel registreringsavgift. Mottaksdato regnes fra
ankommet klubb. (GF 2008)
Motivasjon
Det må være innsending av rekvisisjon som bestemmer prisen, ikke når betalingen skjer.
Resultat: Trukket
Sak 15/17
LIRAKs forslag nr 2
OR § 4.2 Tillegg for NRR pkt G siste ledd
Tekst som ønskes fjernet er markert med gjennomstreking. Ny tekst i fet kursiv.
Betaling for stamtavler.
Per i dag skal betaling skje før kull/kattunger er fylt tre måneder.
Er betaling til NRR etter at kullet er fylt 3 måneder kreves dobbelt registreringsavgift. (GF
2008)
Liraks forslag: Registreringsavgift for kull skal være betalt og innsendt klubb/sekretær
innen kullet/kattungen er 3 måneder, hvis ikke kreves dobbelt avgift.
Motivasjon: Dette er for å sikre at katter som er reg i NRR og blir solgt fra oppdretter, har
med seg stamtavle ved flytting/overtagelse.
Resultat: Trukket
Sak 16/17

Styrets forslag nr 10
OR § 4.6.1 Tillegg for NRR
Forslag på fjernet tekst er markert med gjennomstreking.
Importer skal omregistreres i NRR før bruk i avl i Norge innen tre md. etter innførsel, og til
samme registreringssats som for stamtavlerekvisisjoner. Overholdes ikke fristen, må det
søkes om å få godkjent importen. (GF 2013, jf. GF 2014)
Overtredelse av tremånedersfristen vil medføre dobbel registreringspris som for
stamtavlerekvisisjoner, og også for øvrig vil de samme gebyrsatser som for vanlige
rekvisisjoner følges. (GF 2014)
Motivasjon: Strøket tekst står gjentatt i avsnittet under, og er derfor overflødig.
Resultat: Vedtatt

For: 47

Forslag som omhandler Årets katt-konkurranser:
Sak 17/17
Styrets forslag nr 11
Forslag på endring i regler for Årets-katt-konkurranser
Tekst som ønskes fjernet er markert med gjennomstreking. Ny tekst i fet kursiv.
Nåværende tekst:
Foreløpige resultatlister fra alle Årets katt-konkurranse sendes NRR-tilsluttede klubber 3 –
tre – ganger i året (hvert tertial) så snart utregningene er klare. NRR bekoster porto og annen
rekvisita. Utskrift fra utregnernes endelige liste for året skal inneholde kattens navn, EMSkode, eier, klubb, plassering på listen, poeng – og i tillegg vise utstillingene med klubb, dato
og tilleggspoeng. For å få en korrekt liste er det eiernes ansvar å påse at titler, eierforhold og
klubbtilhørighet etc. medfører riktighet.
NRR bekoster utregnernes eventuelle kostnader til porto og annen rekvisita
Ny tekst
Årets katt-konkurransen er til en hver tid oppdatert i NRRs datasystem.
Motivasjon
Med nytt dataprogram vil utregning og oppdatering skje automatisk og fortløpende.
Resultat: Vedtatt

For:

47

Forslag til rutine/ny arbeidsoppgave for Utstillingskomiteen:
Sak 18/17
VKKs forslag nr 1
I forkant av store arrangementer i regi av FIFe, slik som WWS, SWS, foregår det mye
synsing og diskusjoner angående hvilke dokumentasjonskrav som gjelder, herunder
vaksiner/pass etc. som medlemmer tilknyttet klubber under NRR må ha orden og kontroll på
før deltakelse/reise til nevnte arrangementer. For å unngå forvirring på ulike nettsider og

sosiale medier, eksempelvis Facebook, foreslår vi at NRR, gjerne ved hjelp av UK,
utarbeider «smørbrødliste»/informasjonsskriv med oversikt over nødvendige papirer/vaksiner
og evt andre nødvendige ting.
Resultat: Trukket
Alle vedtak som angår Min Katt (MyCats) gjelder med øyeblikkelig virkning.

6. Regnskap
President Steven L. Jones presenterte regnskap og balanse for regnskapsåret 2016.
Det ble kommentert fra Kristine Finchelsen: Vi vil gjerne ha med noter i regnskapet.
Samlet underskudd rettes til samlet overskudd.
Regnskapet er ikke revidert, grunnet sykdom som forsinket dette. Det er sendt brev fra
revisorene ang. dette forholdet. Presidenten ba om at regnskapet ble godkjent med forbehold
om revisjon. Revisjonsrapporten sendes klubben elektronisk etter revisjon.
Regnskapet ble godkjent med disse kommentarene.
7. Budsjett, bevilgninger og økonomiske justeringer
Budsjett 2017
Budsjettet ble presentert av presidenten. Det er nesten identisk med regnskapet i 2016, med
noen små justeringer.
Oslo Pet Show: Det ble stilt spørsmål om de hadde fått svar fra NRR ang. deltagelse på
dette? Presidenten mener dette er svart på, men NRR sender et nytt brev om at NRR
dessverre ikke kan delta i 2017, da det kolliderer med en av NRRs egne utstillinger.
Det ble bedt om at tallene ble satt opp med mellomrom i beløpene (f.eks. 1 234 888).
Budsjettet ble godkjent med disse kommentarene.
8. Valg
Styret:
Visepresident 2017-2019 2 år:
Tor Arild Jacobsen ADE (ny) 35 Valgt
Monica Alnes VKK (ny) 10
2 styremedlemmer 2017-2019 2 år
Åge Pedersen SØR (ny) 28 Valgt
Terje Krogh TRØ (gjenvalg) 23 Valgt
Svein Grøtness ØST (ny) 13
Christine Skjæran KKMN (ny) 9
Aina Hauge ROR (ny) 8
Monica Alnes VKK (ny) 5
Anne Gro Bergersen ADE (ny) 3
Bettina Bachman NOR (ny) 1
Veronika Skogstrøm Bigset ADE (ny) 0

1 styremedlem 2017- 2018 1 år
Svein Grøtness ØST (ny) 18 Valgt
Monica Alnes VKK (ny) 14
Christine Skjæran KKMN (ny) 11
Anne Gro Bergersen ADE (ny) 2
Bettina Bachman NOR (ny) 0
Veronika Skogstrøm Bigset ADE (ny) 0
2 varamedlemmer 2017-2018 1 år
Christine Skjæran KKMN (ny) 20 Valgt 1.vara
Monica Alnes VKK (ny) 19 Valgt 2.vara
Anne Gro Bergersen ADE (ny) 18
Bettina Bachman NOR (ny) 18
Veronika Skogstrøm Bigset ADE (ny) 4
Disiplinærkomiteen:
3 medlemmer 2017-2019 2 år
Marius Nerbø ØST (ny) 37 Valgt
Sissel Karin Hals VKK (ny) 31 Valgt
Geir Michalsen Tsyganov LIR (ny) 28 Valgt
Erling Orseth ISH (ny) 11
Christin Brennholt ADE (ny) 8
Andrea Gjøten Sandnes VES (ny) 7
Bjørn Seternes ADE (ny) 1
Frøydis Husøy SUN (ny) 9
1 medlem 2017-2018 1 år
Erling Orseth ISH (ny) 14 Valgt
Frøydis Husøy SUN (ny) 12
Christin Brennholt ADE (ny) 11
Andrea Gjøten Sandnes VES (ny) 8
Bjørn Seternes ADE (ny) 0
1 varamedlem 2017-2019 2 år
Frøydis Husøy SUN (ny) 31 Valgt
Christin Brennholt ADE (ny) 25
Andrea Gjøten Sandnes VES (ny) 20
Bjørn Seternes ADE (ny) 3
1 varamedlem 2017-2018 1 år
Christin Brennholt ADE(ny) 25 Valgt
Andrea Gjøten Sandnes VES (ny) 20
Bjørn Seternes ADE (ny) 3
Frøydis Husøy SUN (ny) 31
Lovkomiteen:
1 medlem 2017-2019 2 år
Trine Hegna LIR (ny) 21 Valgt
Lisbeth Falling NOR (ny) 17
Anne Gro Bergersen ADE (ny) 9
1 Varamedlem 2017-2019 2 år

Jon Wikne ADE (Gjenvalg) Valgt ved akklamasjon.
Utstillingskomiteen:
1 medlem 2017-2018 1 år
Li Seim, ISH Utpekt av styret
1 varamedlem 2017-2018 1 år
Line Rønningen Lyseggen ØST(ny) 32 Valgt
Linda Lervaag Winge KKMN (ny) 9
Bettina Bachman NOR (ny) 1
Lisbeth Rødsjø TRØ (ny) 1
Avlsrådet:
3 medlemmer 2017-2019 2 år
Utpekes av styret etter GF
1 medlem 2017-2018 1 år
Bettina Bachman NOR (ny) 27 Valgt
Torhild Birkeland SØR (ny) 11
Christin Brennholt ADE (ny) 8
Berit Huseby ADE (ny) 1
1 varamedlem 2017-2019 2 år
Julie Aastorp ADE (gjenvalg) 39 Valgt
Christin Brennholt ADE (ny) 27
Torhild Birkeland SØR (ny) 11
Berit Huseby ADE (ny) 1
1 varamedlem 2017-2018 1 år
Christin Brennholt ADE (ny) 27 Valgt
Torhild Birkeland SØR (ny) 11
Berit Huseby ADE (ny) 1
3 utregnere
Ingen på valg (disse vervene utgår når MyCats er innført)
Revisorer:
Revisor 2017-2018 1 år
Geir Mikalsen Tsyganov LIR (gjenvalg) Valgt ved akklamasjon
Trine Hegna LIR Valgt ved akklamasjon
Appellutvalget:
2 medlemmer 2017-2019 2 år
Siv Cathrine F. Brauter GRE (gjenvalg) 40 Valgt
Tove Garvik TER (ny) 28 Valgt
Trine Hegna LIR (ny) 22
1 varamedlem 2017-2019 2 år
Lisbeth Falling NOR (gjenvalg) Valgt ved akklamasjon.

Delegat FIFes GF 2017:
Steven Jones ROR (gjenvalg) Valgt med akklamasjon
Bisitter FIFes GF 2017:
Maria Myrland ØST (gjenvalg) Valgt med akklamasjon
Ordstyrer NRR GF i 2018:
Asbjørn Berntsen SØR(gjenvalg) Valgt ved akklamasjon
Varaordstyrer NRR GF i 2018:
Hedvig Langballe Hasund ØST (ny) Valgt ved akklamasjon.
Dommerringens representant:
Steven redegjorde for at han har prøvd å drøfte dette med flere dommere, men det er ingen
interesse for dommerringen. Han lovte at det skulle komme forslag om at dette opphører til
neste år.
Kl. 14:00 var alt det formelle på årets GF over og ordstyrer takket for seg, og ga ordet til
presidenten.
Presidenten takket valgkomiteen for innsatsen, og roste klubbene for engasjementet.
Presidenten stilte deretter spørsmål ved om vi skal ha neste års GF på samme sted, eller om
vi skal undersøke andre steder. «Vi er fornøyd med hotellet, men det er noe upraktisk for
delegatene som kommer med fly. På Gardermoen vil det bli noe dyrere, men vi vil spare litt
på reisen til Asker», sa han. Flere spørsmål ble tatt opp i forbindelse med dette: Kan GF’en
starte på lørdag og derved spare en natt? Kan vi ha møte fra lørdag morgen og lang dag på
søndag? Det kan muligens være vanskelig for delegater med lang reisetid. Det ble nevnt at
det kan gjeninnføres en reisefordelingskasse. Kan antall forslag per klubb begrenses? Også
datoen ble drøftet, fordi den kolliderer med skolenes vinterferie. Men det ble klart at den
datoen vi pleier å ha nok passer best, både når det gjelder frister for regnskapsføring og
frister til FIFe’s GF. Styret fikk fullmakt til å jobbe mer med dette og komme med alternative
forslag til klubbene.
Roald Westre tok opp spørsmålet om Lovkomiteen kunne revidere NRRs lover, og slanke
ned NRR-tillegg og fotnoter der de er unødvendige fordi det samme står i FIFe’s lover. Et
revidert utkast sendes deretter på høring til klubbene før eventuelt endelig vedtak på GF.
GF’en godkjente dette.

2. mars 2017

Maria Myrland

Åge Pedersen

Lisbeth Falling

