NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FÈDERATION INTERNATIONALE FÈLINE (FIFe)

Referat fra NRRs styremøte onsdag 9. april 2003
Følgende var tilstede: Johnny Skjølås, Lisbeth Falling, Bjørn Steensrud, Anita Skofteby, Hilde
Lorvik, Connie Garfalk, Janka Lund og Roald Westre (kom litt senere og var ikke tilstede under
behandling av sak 13/03, 19/03, 26/03)
Møtet fant denne gang sted i Drammen, delvis på NRR kontoret og hjemme hos Janka Lund.
Styret ble forklart og vist noen av kontorsekretærens rutiner, arkivsystem og hvordan en
stamtavlerekvisisjon blir registrert i SESAM.
Kl. 19:55 så styret TV-programmet ”Kompis” på NRK1 med Trude Mostue og Asgeir
Borgarmoen. Store deler av programmet var tatt opp på Mysen, Scandinavian Winner Show,
høsten 2002. Styret var svært fornøyd med programmets stil og vektlegging av saklig
informasjon om katter.
Saker på dagsorden:
Sak 46/02 – Avslutning av Disiplinærkomitésak
Konfliktsak vedr. utestengelse fra en klubbs utstilling uten saklig grunn
Saken er avsluttet, og brev sendt ut til partene fra NRR.
Vedtak Sak 46/02:
Styret bekjentgjør for klubbene Disiplinærkomitéens konklusjon og
styrets tilslutning til denne. Brevet som gikk ut til partene i saken sendes klubbene.
Det vises også til Styrets generelle uttalelse om hvem som har adgang til NRRs utstillinger, i
brev datert 25. april 2002. Dette brevet ligger på www.nnr.no, under info, referater fra NRR.
Klubbene bes spesielt om å studere dette brevet nøye i forbindelse med egne
utstillingsarrangement slik at de retter seg etter det regelverk som faktisk gjelder.

Sak 10/03 – Stormøte for komitéer/råd/utvalg
Evaluering av stormøtet for NRRs styre, komitéer/råd/utvalg den 5. – 6. april.
Styret mente at arrangementet var vellykket. Det var flere gode, interessante og nyttige fordrag.
Møtet var uformelt og passet til hensikten, nemlig at vi skal bli nærmere kjent med hverandre og
diskutere oss fram til en felles politikk for NRR – og ellers utveksle synspunkter og erfaringer
som vi kan ta med oss i det videre arbeidet i komitéer, styrer og klubber. Kontakten med
sponsorene er også nyttig fordi vi kan gi hverandre idéer og forslag til løsninger/opplegg.
Vedtak Sak 10/03:
Styret ber om konkret tilbakemelding fra deltakende komitéer/råd/utvalg om deres syn på
stormøtet (evaluering), og med en skisse til en framdriftsplan for deres videre arbeid.
Stormøte skal så sant mulig være en årlig, fast begivenhet rett etter generalforsamlingen.
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Sak 13/03 – Burpoolen
Drøfting av dagens logistikk i burpoolen.
Vedtak Sak 13/03:
Saken oversendes Sponsorkomitéen for utredning. Sponsorkomitéen bes spesielt om å ta kontakt
med SVERAK for informasjon om hvordan de løser burlogistikken.

Sak 19/03 – Norsk Skogkatt
Norsk skogkatt er Norges nasjonalkatt. Styret ser behov for å utrede hvordan det står til med
rasen i dag:
Hvor mange oppdrettere
Representasjon på utstillinger
Dommeres syn på rasen
Hvordan hevder skogkatten seg blant de andre rasene
Behov for tiltak?
Norsk Skogkattring har henvendt seg til FIFe’s dommerkomité med bekymringsmelding vedr.
enkelte dommeres syn på norsk skogkatt. Som respons på dette er ringen invitert ned til FIFe’s
dommerseminar i forbindelse med FIFe’s generalforsamling for å gjøre rede for sitt syn på dette.
Det er viktig at Norge/NRR/Norsk Skogkattring har en enhetlig politikk vedr. vår nasjonalrase.
NRR er utnevnt av Landbruksdepartementet som forvalter av norsk skogkatt som husdyrrase, og
har i den forbindelse et særlig ansvar for ivaretakelsen av bestanden.
Det er et jevnt tilsig av oppdrettere, og i fjor ble det registrert om lag 200 kull. Antall utstilte
katter er også forholdsvis stabilt.
Vedtak Sak 19/03:
NRRs styre skal promotere Norsk skogkatt mer enn vi gjør i dag. Vi skal jobbe for å gjøre
kunnskaper om Norsk skogkatt lettere tilgjengelig, bl.a. på NRRs hjemmeside. Vi arbeider for å
lage et dommerseminar i NRRs regi med norsk skogkatt som hovedtema.

Sak 23/03 – Forbudet mot å pare SIA/BAL med sølv- og hvitflekkede katter
Styret drøfter hvordan følgende regel i FIFe’s oppdrett- og registreringsregler skal forstås:
”SIA (Siam) og BAL (Balineser)
Det er forbudt å krysse Siam og Balineser med sølvkatter av noe slag. Unntak fra denne
regelen kan, etter søknad fra oppdretter, innvilges av det nasjonale avlsråd. I slike tilfeller er
det nasjonale avlsråd ansvarlig for å bestemme fargen på avkommet.
Det er forbudt å krysse Siam og Balineser med hvitflekkede katter (variantene 01, 02, 03, 04,
09) av noe slag. Unntak fra denne regelen kan, etter søknad fra oppdretter, innvilges av det
nasjonale avlsråd.”
I drøftingen skal Avlsrådets rolle/ansvar spesielt klargjøres.
Det vises til NRRs Generelle Lover (GL) § 32, 1. ledd:
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”Avlsrådet er et rådgivende organ for NRRs styre, tilsluttede klubber og deres
enkeltmedlemmer i forbindelse med avl og oppdrett av rasekatter. Generalforsamlingen og
NRRs styre kan delegere vedtaksmyndighet til Avlsrådet.”
Avlsrådet har en rekke oppgaver/fullmakter beskrevet i diverse paragrafer i FIFe’s oppdrett- og
registreringsreglement, samt NRRs tillegg til disse. Avlsrådet har også egne statutter med bl.a.
saksbehandlingsregler. NRRs styre anbefaler klubbene å gjøre seg godt kjent med dette og
veilede sine oppdrettere om hvilke saker de kan/skal henvende seg til Avlsrådet om. Vi vil
spesielt minne om formålsparagrafen i Avlsrådet Statutter:
”Avlsrådets formål er å være et rådgivende/utøvende organ for NRRs styre i forbindelse
med avl og oppdrett av rasekatter. Videre er det et rådgivende organ for tilsluttede klubber
og deres enkeltmedlemmer på de samme saksområdene.”
Vedtak Sak 23/03:
Regelen skal forstås slik: Det er i utgangspunktet FORBUDT å pare siameser med sølv- eller
hvitflekkskatter. Dersom det foreligger gode grunner for likevel å gjennomføre en slik paring
kan Avlsrådet innvilge det etter søknad.
Avlsrådet kan innhente alle opplysninger som de finner nødvendig for at en søknad skal kunne
vurderes.
Det vises ellers til NRRs Generelle Lover § 29: ”Vedtak fattet i råd/utvalg/komitéer etter
delegasjon, kan innankes for NRRs styre innen tre – 3 – uker etter avsendt svar.” – og det vises
også til § 4, 5. ledd i Avlsrådets statuetter som bl.a. viser til ovennevnte paragraf.

Sak 24/03 – Saksbehandlingsprosedyrer
Evaluering/drøfting av arbeidsmetoder og kommunikasjon mellom styremedlemmene.
Vedtak Sak 24/03:
Enighet om at det fungerer godt med e-mail kommunikasjon, og at alle må være sitt ansvar
bevisst og besvare mailer så raskt som mulig, også om man er enig i det som er foreslått.

Sak 25/03 – Tolkning av begrepet ”førstegangsregistrering av kattunger” i forbindelse med
registrering av kattunger (jfr. GF-vedtak i sak 15/2003)
Avlsrådet har tidligere tolket et liknende forhold i forbindelse med innføring av ID-merking av
avlsdyr, og styret velger å følge Avlsrådets tidligere løsningsmodell.
Vedtak Sak 25/03:
Med førstegangsregistrering forstås i denne sammenheng en førstegangsregistrering av
kattunger uavhengig av i hvilket land eller forbund en avlskatt har produsert avkom.

Sak 26/03 – NRRs dommerring
Dommerringen ser ut til å ha vært en ”sovende” komité i vårt system i årevis. Styret utreder
systemet rundt og eventuelt behovet for opprettholdelsen av dommerringen.
Vedtak Sak 26/03:
Styret sender ut et spørreskjema til alle de norske dommerne for å kartlegge eventuelt ønske
om/behov for en dommerring, og hva den eventuelt skal jobbe med.
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Eventuelt/faste poster:
1. Administrative saker
Noen brev/henvendelser ble lagt fram, drøftet og løst administrativt. Styret vil presisere at det er
lovbestemt at ALLE kattunger i et kull skal registreres, selv om man ikke skal ha stamtavler på
enkelte av ungene. En oppdretter kan for eksempel registrere et kull på fem unger, men bare
bestille stamtavler på tre av dem. Se NRRs tillegg til FIFe’s oppdrett- og registreringsreglement
§ 22, punkt 3: ”En katt oppdrettet av et medlem i en klubb tilsluttet NRR kan kun registreres i en
av NRRs stambøker når nedenstående forutsetninger er oppfylt i tillegg til FIFe’s krav: omfatte
hele kullet, og angi så vel antall unger som kjønn, rase og farve, samt…”
2. E-mail utspill fra suspendert enkeltmedlem
Svært mange klubbstyrer og enkeltpersoner i kattemiljøet har mottatt en e-mail fra en person
som er suspendert fra en klubb. E-mailen inneholdt et vedlegg med nærmere 24 sider
”informasjon” om vedkommendes sak. Svært mange har reagert på dette ensidige utspillet.
Styret vurderer framgangsmåten som svært uheldig og ikke i tråd med
saksbehandlingsprosedyrer i noen saker. Styret tar prinsipiell avstand fra denne måten å
behandle en sak på. Det er særlig alvorlig fordi dette er en taushetsbelagt sak iflg. NRRs
Disiplinærreglement. Den andre part er derfor også avskåret fra å svare på den. Utspillet kan ikke
tillegges vekt.
3. CFA/IDP-samarbeidet
Et eget informasjonsbrev om utstillingslisens er utarbeidet og sendt ut til klubbene. Styret skal
invitere til et nytt samarbeidsmøte med klubber utenfor FIFe.
4. Regnskap
Styret har igjen mottatt bilag fra 2002 som må bokføres på 2003. Det vil da bli feil i 2003regnskapet. Styret oppfordrer sterkt til at alle som har hatt utlegg som skal refunderes er flinke til
å sende dette inn til NRR så raskt som mulig.
5. NRRs forslag til FIFe’s generalforsamling
Vi har fått melding om at vårt forslag om å øke medlemsavgiften for å kunne betale presidenten
er avvist av FIFe fordi dette er et lovendringsforslag som da er sendt inn for sent i henholdt til
FIFe’s lover § 39 som stiller andre krav til lovendringsforslag enn til andre forslag. Et
lovendringsforslag skal sendes inn 10 dager etter mottatt generalforsamlingsinnbydelse fra FIFe.
Generalforsamlingsinnbydelsen skal sendes ut 90 dager før generalforsamlingen. NRR kunne
klart dette, men ingen har vært bevisste på denne regelen.
Det er muligheter for at vi kan modifisere forslaget slik at vi kan komme med det under
budsjettbehandlingen. Delegat og bisitter vil sammen med styret jobbe videre med saken.
6. Lovkomitéens representanter i Disiplinærkomitéen
Styret tolker gjeldende regler og sender dette til de respektive komitéene. Styrets redegjørelse
som fastslår hva som gjelder er også vedlegg til dette referatet.
7. NRRs hjemmeside
Det jobbes nå med en liten opprydning på sidene. Sak om dette behandles på neste styremøte.
8. ”Min katt-mappe”
Styret skal utarbeide en velkomstmappe som sendes til oppdrettere når de registrerer kull. Det
skal følge med en mappe til hver kattunge i registrerte kull. Saken tas opp på neste styremøte.
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Johnny Skjølås
president

Lisbeth Falling
visepresident

Bjørn Steensrud
styremedlem

Anita Skofteby
styremedlem
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Roald Westre
styremedlem

