Referat fra NRRs 59. generalforsamling (GF) 13. -15. mai 2022
Sted: Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten, Lillestrøm
Fredag 13. mai:
NRRs president, Gøran Vinje, ønsket velkommen og åpnet GF-en med ønske om en jovial og
hyggelig helg, og ba om saklige diskusjoner. Hun minnet oss også på at til neste år feirer vi 60
års jubileum. Deretter ga hun ordet til ordstyrer Asbjørn Berntsen.
Ved navneopprop ble det opplyst at Agderkattens to delegater var fraværende pga sykdom.
Det ble talt opp 51 stemmeberettigede, som utgjorde simpelt flertall på 26 og 2/3 flertall på 35
stemmer.
Dagsorden:
1. Følgende ble valgt til referenter: Marianne Rapp Hauge, Åge Pedersen og Lisbeth Falling.
Følgende ble valgt til tellekorps: Hedvig Hasund, Fred Fredriksen, Pia Egemark og Frøydis
Husøy.
2. Innkalling og dagsorden ble godkjent
3. Årsrapporter
Styrets årsrapporter: Gøran Vinje gikk i gjennom årsrapporten og poengterte at burene har
blitt pakket feil i alle år, slik at låsene har gått i stykker. Riktig måte å pakke dem ville bli
demonstrert senere på GF-en, og det ville bli laget en ny mal for dette. Hun nevnte også den
nye bestemmelsen om hvor mange kull en hunnkatt kan ha som ble vedtatt på fjorårets GF, og
senere sendt ut til klubbene som høring. Denne bestemmelsen kan være et nasjonalt tillegg til
FIFe’s lover. Dette hadde blitt bekreftet av FIFe’s styre.
Steven Jones påpekte en feil i rapporten, det riktige er: Maria Myrland var delegat til FIFe i
2021, og Steven Jones var bisitter.
Det ble også foretatt en retting i oversikten over oppmøte på styremøter: Fra mars 2022 møtte
Maria Myrland ikke som styremedlem, men som representant fra kontoret i styremøtene.
Deretter ble styrets årsrapport godkjent.
Avlsrådets (AR) årsrapport: Feil årstall på de to utpekte representantene. Korrekt er 2022 –
20024. Deretter ble rapporten godkjent.
Utstillingskomitéens (UK) årsrapport ble godkjent.
Lovkomitéens (LK) årsrapport ble godkjent.
Disiplinærkomitéens (DK) årsrapport ble godkjent.
Problemer med saksbehandlingsrutiner som var omtalt i DKs rapport ble påpekt av enkelte
delegater. Det ble anbefalt å lage prosedyreskriv for saksbehandlingen i ulike råd og utvalg,
inklusive kontoret og styret.
Appelleutvalgets (APU) årsrapport ble godkjent.
Aristokatts årsrapport ble godkjent.
Kontoret/Stambok årsrapport ble godkjent.
Flere delegater påpekte at kontorets uttalelser om samarbeidet mellom kontoret og styret

kunne oppfattes som førende for det kommende valget. Det ble oppfattet som upassende selv
om det var utilsiktet.
Det ble også en diskusjon rundt bruken av klasse 2-stamtavler under denne rapporten. Det ble
påpekt at antallet hadde økt.
Dette var det som ble ferdigbehandlet på fredag. Deretter ble det bankett med middag, med
taler og hedring av klubber som hadde jubileum. Banketten var nå flyttet fra lørdag til fredag
kveld.
Følgende klubber ble hedret: Smaalenene Katteklubb – 30 år, Webk@tten – 40 år, Haugaland
Rasekattklubb (HAURAK) – 40 år.
Lørdag 14. mai:
Det ble talt opp 51 stemmeberettigede, som utgjorde simpelt flertall på 26 og 2/3 flertall på 35
stemmer.
Dagsorden fortsetter:
4. Opptak av nye klubber: Ingen søknader
5. innkomne forslag
Forslag som angår fjerning av fotnoter i NRRs lover, regler og skjemaer
- Sak 01/22 Fjerning av alle fotnoter
Styrets forslag nr. 01
Fjerne samtlige fotnoter.
Styret og LK går sammen for å redigere lovverket for å foreta en opprydding og fjerne alle
fotnoter i lovverket til NRR. Der fotnotene måtte inneholde nyttige henvisninger til
paragrafer i samme eller andre lover eller regler, så skal disse vises som henvisning i de
aktuelle lovene og reglene som: (→ § 4.1.1) Der fotnotene består av innhold som bør
innlemmes i selve lovteksten, gjøres dette. Legges fram for GF 2023 for godkjenning.
Hvis dette forslaget, Sak 1/22, Styrets forslag nr. 01 blir vedtatt vil alle resterende forslag som
omhandler fotnoter bli trukket og første ordinære sak blir Sak 20/22 Styrets forslag nr. 20.
Motivasjon.
NRR har følgende antall fotnoter, sammenlignet med FIFe:
GL NRR har 61
UR- FIFe 0. NRR har 77
OR- FIFe 0. NRR har 100
VAK- NRR har 3
DiR- NRR har 17
SF-NRR har 6
KAR-NRR har 4
ÅRK-NRR har 6
Div. skjemaer-NRR har 11
GR- FIFe 1. Norsk oversettelse NRR har 14
STA- FIFe 0. Norsk oversettelse NRR har 14

Til sammen er det 303 fotnoter i NRRs lover og regler.
FIFe har en fotnote i sitt GR, tilsvarer vårt GL, denne befinner seg i en tabell i Annex1.
Danmark og Sverige forholder seg til FIFes lover og regler og når det gjelder nasjonale regler
så har de kun henvisninger til andre lovparagrafer i selve lovteksten og ikke fotnoter.
I lovverket vårt fra 2010 var det til sammenligning følgende antall fotnoter:
GL- hadde 25
GR-FIFe Norsk oversettelse hadde 6
OR NRR hadde 38
UR NRR hadde 33
Uansett om man ser at våre lover og regler har blitt sammenslått ol, så viser dette en markant
økning av fotnoter over de siste tolv årene.
Disse fotnotene bidrar til en forlengelse av, og noen ganger til å vanskeliggjøre forståelsen av
vårt lovverk. De er heller ikke vedtatt av NRRs GF.
Det finnes også fotnoter i skjemaene. Følgende skjemaer inneholder fra 1 til 3 fotnoter.
(stamnavnsøknad-1, paringskontrakt-2, endring av farge/variant under utstilling-1,
fargeendring-1, omregistrering av kjønn-2, omregistrering fra annet forbund-3, KIB-rapport1) Til sammen 11 fotnoter.
Der fotnotene måtte inneholde nyttige henvisninger til paragrafer i samme eller andre lover
eller regler, så skal disse vises som henvisning i de aktuelle lovene og reglene som: (→ §
4.1.1)
Resultat: Vedtatt

For:

51

Mot: 0 Avholdne: 0

Forslag som angår fjerning av fotnoter i NRRs GL
- Sak 02/22 – fjerning av alle fotnoter i GL
Styrets forslag nr. 02
NRRs GL
Fjerne alle fotnoter
Motivasjon.
FIFe har en fotnote i sitt GR, tilsvarer vårt GL
Hvis dette forslaget, Sak 2/22, Styrets forslag nr. 02 blir vedtatt vil alle resterende forslag som
omhandler fotnoter i NRRs GL bli trukket og neste sak vil da bli Sak 07/22 Styrets forslag nr.
07
For øvrig samme motivasjon som styrets forslag nr. 1
Resultat: Trukket
- Sak 03/22 – fjerning av fotnote i GL § 5
Styrets forslag nr. 03
GL§ 5 Oppdrettere og øvrige medlemmer som er tilsluttet en NRR-klubb
c) har ikke lov til å selge eller overdra katter med NRR-/FIFe-stamtavle til
dyreforretninger eller lignende institusjoner 4 eller organisasjoner, og heller ikke

overdra katter til noen form for eksperimentell forskning eller testing. → GR §§ 2.1,
2.2.
Fotnote 4 forslås fjernet 4 Herunder ulike former for virksomheter.
Motivasjon.
Fotnoten er mere villedende en forklarende.
Resultat: Trukket
- Sak 04/22 – fjerning av fotnote til GL § 6 B
Styrets forslag nr.04
GL § 6 B Medlemskaps- og klubbforhold
Medlemskap Søknad om medlemskap behandles på generalforsamlingen før forslagene.
En representant for den nye klubben har talerett under behandling av saken. Dersom
søknaden innvilges5, får én representant fra klubben delta på resten av
generalforsamlingen med tale- og stemmerett.
Fotnote 5 forslås fjernet
5 Elektronisk avstemning ble brukt for første gang i historien da HAURAK ble
gjenopptatt som medlem av NRR fredag 28. februar 2020 på Quality Hotel Olavsgaard,
Skjetten.
Motivasjon.
Dette er opplysninger som ikke trenger å være med i et lovverk.
Resultat: Trukket
- Sak 05/22 - Fjerning av fotnote til GL § 16
Styrets forslag nr.05
GL§ 16 Generalforsamlingen består
c) En klubb har rett til årlig å få dekket enten to reiser til NRRs GF eller én reise til NRRs
GF og én reise til rådsmøte eller et kurs. 18. (GF 2002) (→ Kapittel VIII, Anneks, §
1.1)
Fotnote 18 forslås fjernet sammen med årstallet
18 Kurs avholdt i NRR-regi, for eksempel utstillingslederkurs. Jfr. også §§ 8 og 28c
Motivasjon
§8 omhandler klubbens påmeldingsfrister etc, 28c angir billigste reisemåte for
rådsmedlemmer. Noe som for så vidt ikke er feil, men henvisningen som allerede står, (→
Kapittel VIII, Anneks, § 1.1) er riktig og utfyllende nok.
Resultat: Trukket
-

Sak 06/22 – Fjerning av fotnote til GL § 18

Styrets forslag nr.06
GL § 18. 7 Budsjett. Bevilgninger og økonomiske justeringer
d) Budsjettet behandles senest mulig under GF, og etter at forslagene er behandlet. Om
nødvendig kan styret bli pålagt å justere/omarbeide et budsjett etter at GF er avsluttet.
Det nye utkastet sendes klubbene og komitéene så snart det er ferdig, og underlegges
en vanlig organisasjonsmessig behandling.27 (GF 2002)
Fotnote 27 forslås fjernet
27 GF 2002 tok til etterretning at også valgene bør være avsluttet før budsjett vedtas i tråd
med begrunnelsen: Valg kan få budsjettmessige konsekvenser
Motivasjon
Punkt d) er oppfylt med dagens praksis og fotnoten er overflødig.
Resultat: Trukket
Forslag som angår fjerning av fotnoter i NRRs UR
-

Sak 07/22 – Fjerning av alle fotnoter i UR

Styrets forslag nr. 07
FIFes utstillingsreglementet med tillegg for NRR (UR):
Fjerne alle fotnoter.
Motivasjon.
FIFe har ingen fotnote i sitt UR, tilsvarer vårt UR.
Se motivasjon til styrets forslag nr. 1
Resultat: Trukket
Forslag som angår fjerning av fotnoter i NRRs OR
-

Sak 08/22 – fjerning av alle fotnoter i OR

Styrets forslag nr. 08
FIFes Oppdretts- og registreringsreglementet med tillegg for NRR (OR)
Fjerne alle fotnoter.
Motivasjon.
FIFe har ingen fotnote i sitt OR, tilsvarer vårt OR.
Se motivasjon til styrets forslag nr. 1
Hvis dette forslaget, Sak 08/22, Styrets forslag nr. 08 blir vedtatt vil alle resterende forslag
som omhandler fotnoter i NRRs OR bli trukket og neste sak vil da bli Sak 13/22 Styrets
forslag nr. 12
Resultat: Trukket
-

Sak 09/22 – fjerning av fotnote til OR 3.1

Styrets forslag nr. 09
Alle katter innført i en FIFe-stambok tillates brukt i avl med mindre dette begrenses av
- Oppdretts- og Registreringsreglementet (§§ 3, 6, 7, 8 eller 9), eller av
- nasjonale regler som gjelder helsespørsmål.
FIFe-medlemmer tillates ikke å innføre ytterligere strengere avls- eller
registreringsbegrensninger6.
Fotnote 6 forslås fjernet
6 Dette betyr at man ikke fritt kan kreve «stamtavle 2» og avlsforbud. Avlsforbud må
begrunnes etter konkrete grunner i hht. henvisningene i § 3.1 – jf. også OR Appendiks I og II.
Restriksjoner som er helsebegrunnet: Se § 3.5.1 som angir premissene.
Motivasjon
Det er ikke FIFe medlemmet som krever eller begrunner søknader om stamtavle 2, det er det
medlemmer av FIFe medlemmet som gjør. Altså er det oppdretter som begrunner dette ved
søknad om stamtavle 2.
Kravet om begrunnelse med henvisninger finnes også i OR § 4.2 Tillegg for NRR A Klasse 2,
der stambokklassene beskrives.
Resultat: Trukket
-

Sak 10/22 – fjerning av fotnote til OR § 3.2
-

Styrets forslag nr. 10

OR § 3.2 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 pungen7.
En avlshann eiet av et individuelt medlem av et FIFe-forbund, kan ikke brukes til paringer
som resulterer i uregistrerte avkom, dvs. til paringer der kattungene ikke vil få en offisiell
stamtavle fra et FIFe-forbund eller et forbund utenfor FIFe.8(→ § 2.3.1)
Fotnote 7og 8 forslås strøket.
7 En avlshann fra et annet FIFe-forbund eller fra et forbund utenfor FIFe, må kontrolleres av
NRR og registreres med alle data i NRRs stambokbase før kull etter dem kan stambokføres
hos NRR. Om ID-merking: Se § 3.4 nedenfor.
8 Hannkatteier har som selger av en tjeneste et særskilt ansvar for å opplyse hunnkatteier om
betingelsene for å bruke en bestemt hannkatt. En skriftlig paringsavtale signert av partene skal
foreligger før paring finner sted. Det skal fremgå tydelig av avtalen hvilke betingelser som
gjelder, herunder også prisen. Et paringsbevis signeres så av partene i god tid før
kullregistreringen ved kullets fylte 3 – tre – måneder forutsatt at hunnkatteier har betalt beløp
man skriftlig er blitt enig om. Jf. selgers opplysningsplikt i Kap. 6, f.eks i §§ 6.5, 6.10, 6.14,
6.16. Jf. OR § 3.5.1. Jf. også GL § 6 A nr.2: Alle klubber og enkeltmedlemmer er forpliktet til
å følge FIFe’s og NRRs bestemmelser (→ STA § 2.3). NB! FIFe står over NRR.

Motivasjon
7 Det som står i 3.2 er at testikler skal være på plass, OR §3.2 er en generell regel som angår
alle hannkatter. Når det gjelder lån av hannkatt utenfor FIFe er dette regulert i OR § 4.6 Med
tillegg for NRR.
8 Dette er regulert i OR 2.3.1, Tillegg for NRR. Priser på avtaler forholder ikke NRR seg til.
Resultat: Trukket
-

Sak 11/22 – fjerning av kommentarer til OR 3.4

Styrets forslag nr. 11
OR 3.4 Microchip og øretatovering
Tillegg for NRR:
ID-merking
Alle katter registrert i NRR skal ID-merkes med elektronisk ID-chip. Dette skal gjøres før
salg og innen 4 – fire – måneders alder. ID-nummer føres inn i stambok og på stamtavler11 .
Attester og lignende som utstedes i forbindelse med paringer og stamtavlerekvisisjoner, skal
være påført kattens identitetsnummer. (GF 2016)12(→ UR § 3.2, Tillegg for NRR.)
Fotnote 11 og 12 forslås fjernet.
11 Merk at ID-kravet gjelder alle katter registrert i NRRs stambok, inkl. kull. For katter som
f.eks. importeres fra annet forbund, må dette ordnes når katten omregistreres til NRR.
Påmelding til utstilling forutsetter også at katten er ID-merket (UR § 3.2, Tillegg for NRR).
12 NB! Dette får konsekvenser for alle katter: Er de over 4 md. må de være chippet.
Motivasjon.
11 Henvisninger til når saken ble vedtatt på GF skal ikke bli stående i selve lovteksten.
Det er en realitet at uten id-merking lar det seg ikke gjøre å registre katten i MinKatt og
derved heller ikke meldt på til utstilling så fotnote 11 er overflødig og forslås fjernet.
12 Det står tydelig i lovteksten at det gjelder alle katter, og fotnote 12 er overflødig.
Resultat
Trukket

For:

Mot:

Avholdne:

Forslag som angår fjerning av fotnoter i NRRs vaksineskriv (VAK)
-

Sak 12/22 – fjerning av fotnoter i VAK

Styrets forslag nr. 12
Fjerne alle fotnoter.
Motivasjon.
Se motivasjon til styrets forslag nr. 1
Resultat: Trukket

Forslag som angår fjerning av fotnoter i NRRs disiplinærreglement (DiR)
-

Sak 13/22 – fjerning av fotnoter i DiR

Styrets forslag nr. 13
Fjerne alle fotnoter.
Motivasjon
Se motivasjon til styrets forslag nr. 1
Resultat: Trukket
Forslag som angår fjerning av fotnoter i NRRs Statutter og Fond (SF)
-

Sak 14/22 – Fjerning av fotnoter i SF

Styrets forslag nr. 14
Fjerne alle fotnoter.
Motivasjon
Se motivasjon til styrets forslag nr. 1
Resultat: Trukket

Forslag som angår fjerning av fotnoter i NRRs karantenereglement (KAR)
-

Sak 15/22 – fjerning av fotnoter i KAR

Styrets forslag nr. 15
Fjerne alle fotnoter.
Motivasjon.
Se motivasjon til styrets forslag nr. 1
Resultat: Trukket
Forslag som angår fjerning av fotnoter i NRRs utregningsregler Årets Katt (ÅRK)
-

Sak 16/22 – fjerning av fotnoter i ÅRK

Styrets forslag nr. 16
Fjerne alle fotnoter.
Motivasjon
Se motivasjon til styrets forslag nr. 1
Resultat: Trukket

Forslag som angår fjerning av fotnoter i NRRs skjemaer
-

Sak 17/22 – fjerning av fotnoter i NRRs skjemaer

Styrets forslag nr. 17
Fjerne alle fotnoter.
Motivasjon
Se motivasjon til styrets forslag nr. 1
Resultat: Trukket
Forslag som angår fjerning av fotnoter i FIFes GR norsk oversettelse
-

Sak 18/22 – fjerning av fotnoter i FIFes GR

Styrets forslag nr. 18
Fjerne alle fotnoter.
Motivasjon.
Se motivasjon til styrets forslag nr. 1
Resultat: Trukket
Forslag som angår fjerning av fotnoter i FIFes STA norsk oversettelse
-

Sak 19/22 – fjerning av fotnoter i FIFes STA

Styrets forslag nr. 19
Fjerne alle fotnoter.
Motivasjon.
Se motivasjon til styrets forslag nr. 1
Resultat: Trukket
Forslag som angår Gjeldende Lover for NRR (GL)
Ny tekst, endringer/tillegg i blå uthevet kursiv. Tekst ønsket fjernet er rød gjennomstreket.
De følgende endringsforslag er egentlig rettinger og endringer for tilpasninger til dagens
praksis og gjøremåte.
-

Sak 20/22 Styret – Endre fra 10 til 12 uker i GL § 5

Styrets forslag nr. 20

KAPITTEL III Generelle bestemmelser
GL§ 5 Oppdrettere og øvrige medlemmer som er tilsluttet en NRR-klubb
a) har ikke lov til å levere fra seg en kattunge som er yngre enn 10 12 uker.
Ved veterinærdispensasjon 10 uker. (Jfr. FIFe’s pålegg om 12 uker i OR § 2.3.3 som
veterinær kan gi dispensasjon fra.)
Motivasjon
Det er 12 uker som er hovedregelen i OR § 2.3.3, det bør også gjenspeiles i GL. Fotnote 3 kan
dermed slettes.
Må ha 2/3 flertall
Resultat: Vedtatt

-

For:

51

Mot: 0

Avholdne: 0

Sak 21/22 Styret – Endre vedr. regnskap til dagens praksis i GL § 8

Styrets forslag nr. 21
GL §8 Regnskap og budsjett
Siste avsnitt.
Regnskap og budsjett skal følge sakspapirene til GF8 når disse sendes ut til medlemmene.
Punktet Regnskap og budsjett forslås fjernet sammen med fotnote 8
8 Det presiseres at dette betyr at dokumentene følger med delegatmappen som sendes ut en
ukes tid før GF, og ikke kommer sammen med utsendelsen av forslagene (jf. § 15 e).
Motivasjon
Dette stemmer ikke med dagens praksis. Regnskap og budsjett blir lagt fram som eget punkt
under dagsorden og ikke sendt på forhånd. Dette er også feil plassert, hører egentlig til under
§15. (se sak 25-22)
Må ha 2/3 flertall
Resultat: Vedtatt
-

For:

51

Mot: 0

Avholdne: 0

Sak 22/22 Styret – ta med elektronisk forsendelse i GL § 9

Styrets forslag nr. 22
GL § 9 Opphør av en klubbs medlemskap
Opphør av en klubbs medlemskap skal skje i rekommandert eller elektronisk brev til
NRRs styre kontor, og da med tre underskrifter på styrevedtaket. Opphør av medlemskap
kan også skje ved langvarig inaktivitet i klubben. En klubb som ikke har vært aktiv på ett
år, vil få melding fra NRR om at den oppfattes som inaktiv. Eventuelle protester vil bli
vurdert behandlet av NRRs styre.
Motivasjon

Litt mere 2022 mener styret.
Må ha 2/3 flertall
Resultat: Vedtatt

-

For:

46

Mot: 0

Avholdne: 5

Sak 23/22 Styret – endring av ordlyd i GL § 12

Styrets forslag nr. 23
GL § 12 Familiemedlemskap
Ved familiemedlemskap forutsettes det at alle tilhører samme husstand og er registrert under
samme adresse. Ett av familiemedlemmene hustandsmedlemmene må stå oppført som
hovedmedlem, og de øvrige familiemedlemmer betaler en kontingent tilsvarende minst 1/5 av
hovedmedlemmets kontingent.
Motivasjon
I dette tilfellet vil bruken av familiemedlem virke upresist, da det er snakk om at minst en
person i husstanden (hustandsmedlem) må være hovedmedlem og ikke begge deler.
Må ha 2/3 flertall
Resultat: Vedtatt
-

For:

45

Mot: 6

Avholdne:

Sak 24/22 Styret - få med elektronisk avstemning i GL § 14

Styrets forslag nr. 24
KAPITTEL V Generalforsamlingen
GL § 14 Generalforsamlingen
NRRs generalforsamling ledes av en valgt ordstyrer/varaordstyrer. Generalforsamlingen fatter
vedtak ved stemmegivning – skriftlig 11, elektronisk eller ved håndsopprekning.
Fotnote 11 forslås fjernet
11 Elektronisk votering betraktes som skriftlig. Brukt første gang under GF 2020
Motivasjon
Dette gjør fotnote 11 overflødig.
Må ha 2/3 flertall
Resultat: Vedtatt

-

For:

51

Mot: 0

Avholdne: 0

Sak 25/22 KKMN – få med valgliste, rapport og regnskap i GL § 15

KKMNs forslag nr.2

GL§ 15 Innkalling til NRRs generalforsamling. Redigere/tilpasse forslag. Frister.
Ekstraordinær generalforsamling
Punkt e
e)
Frist for utsendelse av forslagene, valgliste, rapporter er 3 – tre – uker før
generalforsamlingen. Revidert regnskap skal sendes ut til klubbene så snart det er ferdig
eller senest en uke før generalforsamlingen
Motivasjon.
All info i forbindelse med GF bør være like tilgjengelig for alle NRR’s medlemmer, ikke bare
delegatene. De fleste klubbene arrangerer i forkant av GF egne medlemsmøter hvor de
diskuterer de innkomne forslagene, og hvordan klubben skal stemme, og det kan være minst
like mange meninger om hvordan man skal stemme i valget. Representantene i styret og
komiteene skal være valgt inn av NRR’s medlemmer, og der kan de som sitter igjen hjemme
ha like mange meninger som de som reiser som delegater. Det samme gjelder årsrapporter og
regnskap, om noen som ikke deltok som delegat skulle ha noen spørsmål til disse har de ingen
fora for å kunne stille de dersom de ikke får sett de på forhånd av GF.
Må ha 2/3 flertall
Resultat: Vedtatt

-

For:

51

Mot: 0

Avholdne: 0

Sak 26/22 Styret – fjerne Dommerring i GL § 18

Styrets forslag nr. 25
GL § 18 Dagsorden
5 Innkomne forslag
Forslagsrett til NRRs generalforsamling har
i. a.Klubber tilsluttet Norske Rasekattklubbers Riksforbund
ii. b.Norske Rasekattklubbers Riksforbunds styre
iii. c.Avlsrådet - Helseutvalget
iv. d.Utstillingskomitéen
v. e.[Dommerringen] 20 og andre Råd, utvalg og komitéer som måtte bli opprettet på NRRs
generalforsamling, hvortil det kreves valg på medlemmer under samme.
vi. 6.Nordisk møte/ via NRRs styre
Fotnote 20 forslås strøket
Dommerringen er under avvikling. Den har ligget på is i svært mange år.
Motivasjon
En opprydding, da punkter merkes enten med tall, romertall eller som kulepunkter.
Dommerringen har vært under avviklingen ganske lenge.
Nordisk møte må fremme forslag via NRRs styre ved behov.
Må ha 2/3 flertall
Resultat: Vedtatt
-

For:

51

Mot: 0

Sak 27/22 Styret – fjerne henvisning i GL § 18

Avholdne: 0

Styrets forslag nr. 26
GL § 18 Dagsorden
GL § 18. 6 Regnskap (→ § 8, siste ledd ovenfor.)
Motivasjon
Her vises det til en paragraf som gjelder for klubbenes påmelding og utsending av
dokumenter. Ikke dagsorden på NRRs GF
Må ha 2/3 flertall
Resultat: Vedtatt

-

For:

51

Mot: 0

Avholdne: 0

Sak 28/22 – KKMN og VKK vedr. benkeforslag på president

KKMN og VKKs forslag nr. 1
GL § 18 Dagsorden
GL § 18 Dagsorden
8 Valg på ordstyrer/varaordstyrer, appellutvalg, styre, avlsråd-helseutvalg ((→ § 8 D
nedenfor), utstillingskomité, [utgår - GF 2021], lovkomité, disiplinærkomité, delegat og
bisitter til FIFe’s generalforsamling, revisor og valgkomité på minst 3 medlemmer - og
eventuelt andre komitéer som opprettes under generalforsamlingen. Følgende
regler/prosedyrer legges til grunn:
a) Dersom annet ikke er bestemt, velges man for to år om gangen.
b) Alle kan gjenvelges.
c) Det er tillatt med benkeforslag, men president kan ikke stilles som benkeforslag med
mindre det ikke finnes kandidater til vervet ved valgets start.
c) d) Det velges to vararepresentanter i nummerert rekkefølge 27 til hvert råd, utvalg
osv. Disse erstatter både valgte og utpekte/oppnevnte medlemmer ved forfall eller
fratreden. NRRs kontaktperson fra styret er unntatt fra dette.
d) e) Kandidater som stiller til valg på posisjoner i NRRs styre, råd og komitéer
forplikter seg til:
·
å møte frem på de terminfestede møtene (→ § 24, Anneks 1,§ 1.1.) Gyldig
forfall skal meldes til sekretariat/kontaktperson, slik at vararepresentant kan
innkalles
·
å utføre de oppdrag som de blir pålagt av styre/råd/komité.
e) f) Møter i klubb eller rasering anses ikke som gyldig forfall og må vike for styre-,
råd og komitémøter som er terminfestet.
f)
g) Permittering av inaktive styre- og komitémedlemmer (GF 2019) (→ § 26 m):
·
Styret har fullmakt til å permittere styre- og/eller komitémedlemmer – både
valgte og utpekte – som er inaktive, og som ikke svarer på gjentatte
henvendelser om dette, verken skriftlig eller muntlig i løpet av en periode på
minimum 3 – tre – måneder. (→ GL § 26 m)
·
En permittering innebærer at medlemmet tas ut av kommunikasjonen, og
posisjonen vil være på valg ved første GF.
·
Medlemmet varsles om permitteringen til oppgitt kjent epostadresse. (→ GL
§§ 24, 26 m)
·
En slik permittering kan ankes til APU etter samme klagevilkår som
beskrevet i DiR § 8.

Motivasjon
President er et stort verv med mye ansvar, noe som ikke bør tas lett på. Det å påta seg et slikt
verv bør ikke kunne tas på sparket, men heller være nøye gjennomtenkt, både av de som
stiller til valg, og for de som skal stemme på kandidatene.
Med “hvis det ikke finnes kandidater ved valgets start” menes for eksempel at om det bare
finnes en kandidat til dette vervet og vedkommende trekker seg før valget, så må det kunne
åpnes for benkeforslag. Altså: kun dersom det ved valget ikke finnes kandidater til
presidentvervet.
Må ha 2/3 flertall
Resultat: Falt For: 23

-

Mot: 26

Avholdne: 2

Sak 29/22 Styret – justering av UKs ansvar i GL § 33

Styrets forslag nr. 27
Se GL 33 Utstillingskomiteen:
a) Utstillingskomitéen skal ha ansvaret for
- felles systemer for drift av utstillinger, for eksempel dataprogrammer og logistikk for
fôrpremier
- arrangementet/tildelingen av Scandinavian Winner Show, og bistå evt. arrangørklubb(er)
med teknisk gjennomføring av dette
- årets-katt-utdeling - hovedfordelingen av utstillinger hvert år
b) og er gitt mandat til å avholde for eksempel assistent- og assistentlederkurs. (GF 2011)
Motivasjon
Det NRRs kontor som i praksis tar hånd om disse oppgavene nå.
Må ha 2/3 flertall
Resultat: Vedtatt

For:

51

Mot: 0

Avholdne: 0

Forslag som angår General Rules for FIFe (GR)

-

Sak 30/22 Jærkatten – fjerne simultanoversettelse på FIFes GF

Jærkattens forslag nr. 1
Ny tekst, endringer/tillegg i uthevet kursiv. Tekst ønsket fjernet er gjennomstreket.
Kapittel 3 Administrasjon
§ 3.3.d. Generalforsamlingen skal avholdes på engelsk. i de tre offisielle språkene og med
simultanoversettelse. Forslag til generalforsamlingen skal sendes på alle tre språk.
Motivasjon

Hvert eneste år bruker Fife mellom 120 og 170.000 kr på simultanoversettelse. Bakgrunnen er
at Fife fra gammelt av har hatt 3 offisielle språk, henholdsvis engelsk, tysk og fransk. Denne
regelen er utdatert fordi 98% av Fifes medlemmer og dommere snakker engelsk.
Pengene som spares årlig på denne meningsløse regel, skal gå til forskning på kattens helse og
de forskjellige sykdommer og svakheter som flere av våre vakre raser sliter med. Det skal
settes ned prosjektgrupper, som skal administreres av Health and Welfere Commission eller
Breed and Registration Commission.
Må til FIFe.
På grunn av tidsfrist ble dette forslaget oversendt FIFe i forkant for at det skulle komme
med. Det ble stemt over den engelske teksten som står i innkallingen til FIFe’s GF.
Resultat: Vedtatt

For: 51

Mot: 0

Avholdne: 0

Forslag som angår FIFes utstillingsreglement (UR)
med tillegg for NRR
Ny tekst, endringer/tillegg i blå uthevet kursiv. Tekst ønsket fjernet er rød gjennomstreket.
-

Sak 31/22 Styret – Fjerne henvisninger i UR § 1.3

Styrets forslag nr. 28
UR § 1.3 Avgift ved utstillingssøknad
Tillegg for NRR. 3. punkt.
Se også § 1.2 ovenfor. og § 1.8, pkt d og Tillegg for NRR nedenfor. Klubber som søker om
utstilling senere enn 12 md. før dato det søkes om, må betale en ekstra avgift som til enhver
tid fastsettes av NRRs generalforsamling. (GF 2009)
Motivasjon
Kun en rettelse av tredje punkt.
§ 1.2 er prosedyrene ved søknad for å kunne avholde internasjonal utstilling og §1.8 d Tillegg
for NRR nedenfor beskriver at dommere, elever og assistenter skal vaksiners mot stivkrampe
og har som sådan ikke noe med avgiftene å gjøre.
Resultat: Vedtatt
-

For:

51

Mot: 0

Avholdne: 0

Sak 32/22 Styret – fjerne unødvendig tekst i UR 1.14

Styrets forslag nr. 29
UR § 1.14 Katalogen
Tillegg for NRR foreslås strøket:
Tillegg for NRR:
Strøket tekst. (GF 2015)
Utstillingskatalogen skal inneholde alfabetisk fortegnelse over utstillere med adresse, og
katten(e)s katalognummer
Strøket tekst (GF 2015)

Motivasjon
Strøket tekst fra 2015 er lite opplysende.
I følge GDPR regelen er opp til enhver utstiller om hva og hvor mye som skal vises. Det
valget finnes allerede i Min Katt og minimumene for innholdet står i FIFe UR § 1.14 over.
Resultat: Vedtatt

-

For:

51

Mot: 0

Avholdne: 0

Sak 33/22 Styret – Rase-BIS må varsles NRR på forhånd

Styrets forslag nr. 30
UR § 4.9 Nominering til Best in Show (NOM) og Best in Show (BIS)
4.9.4 Rase Best in Show
Nytt Tillegg til NRR:
Klubber som skal avholde rase BIS må varsle NRRs kontor om dette så raskt som mulig etter
beslutningen om rase-BIS er tatt.
Motivasjon
1. Oppfylle § 4.9.4 pkt 9 Rase BIS kan noteres på FIFes utstillingsoversikt. Da får FIFe
også oversikt over rase BIS avholdt.
2. Premiering. Skal rase BIS premieres så må NRRs kontor få beskjed god tid i forveien
om dette slik at dette kan bestilles opp. Det kan ikke forventes premiering av rase BIS
om beskjed ikke gis/gis tett opp mot utstillingen. Rase BIS genererer et helt ekstra
panel med premiering, og bør premieres på lik linje med øvrige panel. Rase BIS skal
være et fullverdig panel også når det gjelder premiering.
Resultat: Vedtatt

For:

33

Mot: 18

Avholdne: 0

Forslag som angår FIFes Oppdretts- og Registreringsreglementet (OR) med tillegg
for NRR
Ny tekst, endringer/tillegg i blå uthevet kursiv. Tekst ønsket fjernet er rød gjennomstreket.
-

Sak 34/22 Styret – fjerne pris og henvisning fra OR § 3.3

Styrets forslag nr. 31
OR § 3.3 Tillegg for NRR:
Brudd på OR § 3.3, 1. ledd vil føre til et gebyr i tillegg til stamtavlens ordinære pris ved
kullregistrering. Gebyrets størrelse vil fremgå av NRRs prisliste. Beløp GF 2020: Kr. 5000,- i
tilleggsgebyr med umiddelbar virkning. ( GF 2020 – sak 17.)
Motivasjon
Henvisninger til når saken ble vedtatt på GF skal ikke bli stående i selve lovteksten, og så vil
gebyrets størrelse synliggjøres til enhver tid i NRRs prisliste og skal ikke stå i selve
lovteksten.

Resultat: Vedtatt

-

For:

51

Mot: 0

Avholdne: 0

Sak 35/22 Jærkatten – destruere stamtavle istedenfor å sende inn OR § 5.1.1

Jærkattens forslag nr. 2
OR § 5.1.1 Generelle prinsipper
Tillegg for NRR
Forslaget innarbeides i punkt to og veileder for Farge og variantendring på NRRs
hjemmeside.
Originalstamtavler som skal forandres (EMS kode, m.m) skal ikke sendes tilbake til NRR,
det er nok å sende et synlig bilde om destruert stamtavle.
Motivasjon
Det er ikke hensiktsmessig å sende en stamtavle med post, som skal destrueres ved NRR’s
kontor.
Resultat: Trukket
Forslag som ikke angår noe spesifikt lovverk
Ny tekst, endringer/tillegg i blå uthevet kursiv. Tekst ønsket fjernet er rød gjennomstreket.
-

Sak 36/22 LIRAK – Prosjektgruppe ved opplæringsbehov for medlemmer

LIRAKs forslag nr. 1
Kunnskapskrav og opplæringstilbud til medlemmer av NRR.
Det er viktigere enn noensinne å markere avstand mot bakgårdsoppdretter gjennom å kunne
regelverket for avl og oppdrett og faktisk også å kunne dokumentere at man innehar god
kunnskap og kompetanse. I NRRs og FIFes lover ligger et indirekte krav om at alle
oppdrettere skal kunne regelverket for oppdrett og ellers sette seg inn i nødvendig kunnskap
og kompetanse. Det er svært lav terskel for å kunne bli en oppdretter. FIFE / NRR har et
relativt komplisert regelverk hvor dyrevelferd, dyrehold og avl er spredt ut over hele
lovverket. NRR etablerte konsept for oppdrettere med frivillig Diplomering i 2012.
Diplomeringen skal bl.a. gi økt kunnskap rundt regelverket og øvelse i å finne frem i dem. Pr
2020 er det anslagsvis 112 oppdrettere (ca 10 %) som har gjennomført og bestått
diplomeringen. Dette er svært lavt med tanke på at konseptet har eksistert i 9 år. NRR har ikke
noen tilbud til øvrige medlemmer.

LIRAK registrerer at SVERAK satser tungt på sertifisering av sine oppdrettere fra 2022:

Forslag:
LIRAK foreslår at Generalforsamlingen beslutter at det skal nedsettes en prosjektgruppe som
skal se på opplærings- og kursbehovet for alle av NRR’s medlemmer.
Dette inkluderer å inkorporere dagens Diplomeringsordning i arbeidet.
Kontoret skal spørres om å koordinere klubbene om å delta. Maks en deltager pr. klubb.
Motivasjon
I dagens samfunn ligger det en forventning om at alle aktører innenfor hold av dyr besitter god
kompetanse på dyrevelferd, dyrehold og avl. Det er ikke spesielt gunstig at NRR som en stor og
viktig aktør innenfor rasekattavl fremstår såpass svak med tanke på tilbud og krav. Dette sammen med
svært lav deltakelse på Oppdretterdiplomeringen er ikke tilfredsstillende. At vårt naboland Sverige
(som slik sett også er konkurrenter) utvikler tunge konsepter for sertifisering betyr at de fremstår svært
mye mer ansvarlige og kunnskapstunge enn oss.

En annen viktig motivasjon er at når medlemmers kompetanse øker vil belastningen på hele
NRR’s organisasjon avta.
Resultat: Vedtatt
-

For:

51

Mot: 0

Avholdne: 0

Sak 37/22 Grenlandspusen – synlighet av medlemmers aktivitet i Min Katt

Grenlandspusens forslag nr. 1
Min Katt og rapporter. Synlighet av aktivitet i Min Katt og egen klubb.
Grenlandspusen savner tilgang til mer data i Min Katt, når det gjelder medlemmers
aktiviteter.
Dette gjelder for eksempel:
-

Mer detaljer rundt registrering av kull (antall kull per rase som eksempel, og antall
katter per kull)

-

Mer detaljer rundt katter/titler og deltagelse på utstilling som innspill til Årets katt og
gjerne navn på eier
Eksporter og import (rase, EMS, land/forbund)
Stamnavn informasjon – antall aktive stamnavn i klubben (uten å måtte koble navn til
dette)
Hvis GDPR er et hinder, så kan evt medlemmene få gi samtykke til å gi ut
informasjonen via rapport eller ei.

Forslag: NRR gjør rede for hva slags data/rapporter som kan tilgjengeliggjøres i Min Katt, og
komme tilbake til klubbene med kostnad for å gjøre dette – FØR GF. Så gjør NRR GF en
beslutning under generalforsamlingen basert på dette.
Grenlandspusen koordinerer innsamlingen av forslag til hvilke rapporter etc som klubbene vil
gjøres tilgjengelig.
Resultat: Enstemmig for å droppe dette. Grenlandspusen koordinerer flere forslag om
rapporter fra klubbene og kommer med et nytt forslag om dette til neste GF.

-

Sak 38/22 Grenlandspusen – skille mellom aktive og inaktive oppdrettere

Grenlandspusens forslag nr. 2
Forslag om kvalitetssikring av aktive medlemmer i NRR med stamnavn registret i NRR.
På NRR sine web-sider er det i dag en oversikt over alle stamnavn som er registrert i FIFe på
aktive og inaktive NRR medlemmer. Listen er lang og gir ikke noen indikasjon på om eier av
stamnavn er aktiv eller ikke.
På samme web-side er det mulig å laste ned en standard mal som kan brukes som
kjøpskontrakt.
Det var under forrige GF diskusjon om tilgangen til disse malene – samt dette med misbruk
av tidligere aktive medlemmer og ikke-medlemmer.
Som en del av kvalitetssikringen at kjøper kan føle seg garantert at selger er et aktivt medlem
og oppdretter, så foreslås det at det finnes en mulighet å søke opp aktive medlemmer med
stamnavn i NRR. Dette burde kunne gjøres enkelt og greit via søk i Min Katt ved bruk av
enten stamnavnet eller medlemsnummer. Resultatet bør fortelle den som søker om eier av
stamnavnet er aktivt betalende medlem eller ikke.
Forslag: NRR undersøker muligheten til å legge til rette for annonsering for aktive
medlemmer i NRR. Aktive innebærer betalende, ikke ekskluderte medlemmer.
Motivasjon
På denne måten kan kjøper av katt føle seg litt mer sikker i at den som står som oppdretter i
kjøpskontrakten er et aktivt medlem av klubb i NRR – med godkjent Stamnavn.
Resultat: Vedtatt

For:

50

Mot: 1

Avholdne: 0

Overtallsforslag: Ingen
GF-en ble deretter avsluttet kl. 15.00, og det ble fri mikrofon.

Søndag 15. mai:
Det ble igjen talt opp 51 stemmeberettigede, som utgjorde simpelt flertall på 26 og 2/3 flertall
på 35 stemmer.
Dagsorden fortsetter:
6. Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.
Det ble understreket at man må legge til rette for at regnskapet blir sendt ut en uke før GF-en.
Se Sak 25/22.
7. Budsjett, bevilgninger og økonomiske justeringer.
Det ble satt av en ny post på kr. 200 000 til et prosjekt for utvikling av NRRs hjemmesider og
organisasjonsutvikling. Det ble også satt av en ny post på kr. 20 000 i forbindelse med
utvikling av kurs (se sak 36/22). Posten, inntekt av stambokføring, ble noe nedjustert.
Budsjettet ble deretter godkjent.
Steven Jones ba om at et budsjett for World Winner Show (WWS), som skal arrangeres i
Norge i 2024, blir lagt fram for GF-en i 2023.
8. Valg

VERV PÅ VALG TIL NRRs GF 2022
GV=gjenvalg NY=ny kandidat
* Stiller til vara dersom de ikke blir valgt som medlem
NRRs styre:
President 2022-2024

2 år

Gøran Vinje, SØR (GV) 15
Anne Veland, JÆR (NY) 36 Valgt

2 styremedlemmer 2022-2024

2 år

Katrine Lie Strandos, VKK (*GV ) 40 Valgt
Fred Fredriksen, VTR (*NY ) 31 Valgt
Signe S. Thorsen, ROR (*NY ) 22
Frida Kristine Berg, SUN (*NY ) 9

1. varamedlem 2022-2023
2. varamedlem 2022-2023

1 år
1 år

Kine Gundersen, SMA (NY) 45 Valgt
Signe S. Thorsen, ROR (*NY ) 41 Valgt
Frida Kristine Berg, SUN (*NY ) 16

2 år

Erling Orseth, ISH (GV) Valgt ved

Disiplinærkomiteen:
2 medlemmer 2022-2024

akklamasjon

Christine Skjæran, KKMN (*GV) Valgt ved
akklamasjon

1 varamedlem 2022-2024

2 år

Connie Skeie, SØR (NY) Valgt ved
akklamasjon

Lovkomiteen:
1 medlem 2022-2024

2 år

Roald Westre, SMA (GV) Valgt ved
akklamasjon

1 varamedlem 2022-2024

2 år

Marit Hellesøy, HAU (GV) Valgt ved
akklamasjon

Utstillingskomiteen:
2 medlemmer 2022-2024

2 år

May Berg, SUN (*GV ) Valgt ved akklamasjon
Linda Ortang, ADE (*GV ) Valgt ved
akklamasjon

2 varamedlemmer 2022-2024

2 år

Tove Stalder, WEB (GV) Valgt ved
akklamasjon

Kine Gundersen (SMAA (NY) Valgt ved
akklamasjon

Avlsrådet/Helseutvalget:
2 medlemmer 2022-2024

2 år

1 varamedlem 2022-2024

2 år

May Berg, SUN (*GV ) 34 Valgt
Linda Ortang, ADE (*GV ) 19
Elise C. Strandheim, NOR (*NY) 22
Karin Neergaard, ROR (*NY) 27 Valgt
Elise C. Strandheim, NOR (*NY) Valgt ved
akklamasjon

Utregner Årets katt:
Krystallkatten+ nordnorsk
2022-2024

Revisorer:
2 revisorer 2022-2023

2 år

Eva S. Mathisen, POL (GV) Valgt ved
akklamasjon

1 år

Torhild Birkeland, SØR (GV) Valgt ved
akklamasjon

Evy Hoel, VES Valgt ved akklamasjon
Valgkomite:
3 medlemmer 2022-2024

2 år

Lisbeth Falling, NOR (GV) 26
Christine Skjæran, KKMN (GV) 41 Valgt
Trine Hegna, LIR (GV) 32 Valgt
Hilde Bjørkmann, VKK (*NY) 48 Valgt

Appellutvalget:
3 medlemmer 2022-2024

2 år

Kristine Finckelsen, ØST (*GV) Valgt ved
akklamasjon

Asbjørn Berntsen, SØR (*GV) Valgt ved
akklamasjon

Tor Arild Jacobsen, WEB (NY) Valgt ved
akklamasjon

1 varamedlem 2022-2024

2 år

Lisbeth Falling, NOR Valgt ved akklamasjon

Delegat og bisitter til FIFes GF 26.-27. mai 2022:
Delegat
1 år Anne Veland, JÆR Valgt ved akklamasjon
Bisitter
1 år Katrine Lie Strandos, VKK Valgt ved
akklamasjon

Ordstyrer NRRs GF 2021:
Ordstyrer 2023

1 år

Asbjørn Berntsen, SØR (GV) Valgt ved
akklamasjon

Varaordstyrer NRRs GF 2021:
Varaordstyrer 2023

1 år

Siv Cath. Brauter, GRE (GV) Valgt ved
akklamasjon

23. mai 2022

Lisbeth Falling
referent

Åge Pedersen
referent

Marianne Rapp Hauge
referent

