NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Referat fra styremøte 13.09.11
Sted: Oslo – Drammensveien 33
Tilstede fra styret:
Ann Elene Aasen (AA) - president
Gøran Vinje (GV) – visepresident
Ingunn Sviggum (IS) – styremedlem
Øyvind Hornslien (ØH) – styremedlem
Åge Pedersen (ÅP) – styremedlem
Ann-Jorid Jacobsen (AJ) - styremedlem
Hanne M Lund (HL) – forbundssekretær/sponsorkoordinator og referent
Line Rønningen (LR) – stambokfører/kontormedarbeider
Meldt forfall:

Ikke innkalt:
André Lund (AL) -varamedlem
Saksnummer

01-11

Tekst
Nemo kontrakt.
Horizont meldte forfall til møtet. NRR har mottatt Horizonts oppsigelse og på
den bakgrunn anses kontrakten med Horizont som avsluttet. NRR har mottatt
kildekoder til det som allerede er laget i NEMO, og vil undersøke hvorvidt
dette kan brukes videre. Horizont er også kontaktet for å høre om NRR kan få
en evaluering på hva som er laget og hva NRR faktisk sitter igjen med.

05-11

DK-sak 03-11
Eier av katt oppdaget at katten har tatt for mange sertifikater i klasse 10 og 8, og
melder selv fra til NRR. DK har behandlet saken, og kommet med innstilling i saken.
Styret ser hen til at eier har sagt ifra selv, og at ingen andre har blitt skadelidende.

27-11

Vedtak:
Alle sertifikater etter siste lovlige tatt sertifikat annulleres i tråd med tidligere praksis
Katten kan stilles videre fra det siste lovlige sertifikatet ble tatt
Henvendelse fra forbundet i Bulgaria vedrørende disiplinærsak.
Styret har fått gratis juridisk bistand fra advokater. Etter råd fra disse, vil styret
fortsette praksisen med å overlate tvister rundt kjøp og salg til norsk rettsvesen. Det
vil skrives inn i NRRs kjøpskontrakt opplysning om at ved eventuell tvist vedrørende
oppfyllelse av kontrakten, vil kjøper og selger måtte forholde seg til Den Norske
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30-11

Kjøpsloven og Forbrukerkjøpsloven. Det vil også presiseres at NRR ikke har
anledning til å involvere seg direkte i slike saker. Ny og endret kjøpskontrakt vil
legges ut på nettsiden snarest.
Se også sak 43/11.
Klubb slapp inn katt på utstilling uten papirer
Styret har mottatt svar fra klubben. Klubben har redegjort for hvordan rutiner skal
forbedres i innsjekk for dermed best mulig forhindre at slike ting ikke skjer i
framtiden.
Styret ser at flere av disse forslagene kan ha god effekt. I sitt tilsvar til klubben har
styret i tillegg påbudt blant annet flere personer enn èn tilstede unden sjekk av papirer
ved veterinærkontroll, samt hyppigere kommunikasjon mellom utstillingsleder og
utstillingssekretær.

43-11

Klubben har selv foreslått id-scanning av samtlige katter. Styret ser at dette vil bli
svært tidkrevende og foreslår derfor stikkprøver, da med særlig vekt på katter som
kommer til utstillingen i samme bur, og hos utstillere som kommer med mange katter.
Det bes også om at man har særlig fokus på sjekk av papirer hos utstillere som
kommer med mange katter. Dette fordi man ser at situasjonen blir vanskeligere ved
slike tilfeller, og at kontrollen da kan glippe.
Samarbeid og infoflyt mellom forbund
Styret vil formulere et informasjonsskriv som informerer om Den Norske Kjøpsloven
og Forbrukerkjøpsloven, samt hvorfor NRRs styre ikke kan ta stilling i slike saker.
Styret vil allikevel alltid oppfordre egne medlemmer til å komme frem til en minnelig
løsning med motparten, uten at styret vil ta stilling til en eventuell skyldfordeling.
I de saker som omhandler kjøp og salg mellom medlemmer av vårt forbund og et
annet forbund, vil NRRs styre oversende dette informasjonsskrivet på engelsk til
forbundet det gjelder.

44-11

Ny kjøpekontrakt på engelsk inneholder også informasjon om disse lovene og NRRs
styre vil oppfordre medlemmer i NRR tilsluttede klubber å bruke denne ved salg av
katt til utlandet.
Høring fra Mattilsynet vedrørende nye regler import fra 01.01.2012

Det ble mottatt to tilbakemeldinger fra klubber. Styret har svart på høringen,
og går for Mattilsynets forslag, med ønske om en klargjørende presisering.
Det gjelder høringen «Forskrift om endring av forskrift 20. februar 2004 nr.
464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende
pattedyr, reptiler, amfibier, bier og humler»
NRR ønsker å bytte ut setningen:
«I stedet for de vanlige 10 dagene, gjøres sertifikatet gjeldende i opptil fire måneder,
eller så lenge som rabiesvaksinasjonen er gyldig, jfr. fotnote 4 til del II.» til «I stedet
for de vanlige 10 dagene, gjøres sertifikatet gjeldende i opptil fire måneder,
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eller så lenge rabiesvaksinasjonen er gyldig i denne forannevnte perioden, jfr.
fotnote 4 til del II.»
45-11

Problematikken rundt manglende ECC
Høring fra styret er sendt klubbene med svarfrist 23.09.11. Styret ønsker å legge seg
på en rettferdig linje, og sikre at reaksjonen på uteglemt ECC-behandling i Norge er
lik for alle NRRs medlemmer uavhengig av hvor man bor i landet. Slik det oppleves
nå har ulike distrikter ulike retningslinjer på hvordan slike saker håndteres.
Styret mottok svar fra 8 klubber.
Av disse var 2 klubber for høringsforslaget slik det forelå,.2 klubber stemte nei, mens
resterende klubber aviste høringsforslaget som sådan, men mente at slike søkere burde
få registrert slike importer ved å fremvise dokumentert ECC- behandling. Da enten
ved avføringsprøve og eller kun dokumentasjon fra veterinær, eller ved en bedre
koordinering fra Mattilsynet sentralt for å unngå forskjellsbehandling.
Styret har fattet endelig vedtak.

46-11

Vedtak:
Alle saker med manglende ECC-2 vil bli behandlet i tråd med Mattilsynet regler og
retningslinjer, samt etter individuell vurdering, såfremt dokumentert ECC behandling
kan fremvises.
ECC AR 22-10

47-11

Eier har bedt om stamtavle til katt som har oversittet fristen for ECC-2 behandling.
Vedtak:
Styret har mottatt dokumentasjon på at manglende ECC-behandling er gitt. Stamtavle
sendes til eier.
ECC AR 136-11

48-11

Eier har bedt om stamtavle til katt som har oversittet fristen for ECC-2 behandling.
Vedtak:
Medlemmet mottar stamtavle på katten straks dokumentasjon fra veterinær på gitt
ECC behandling sendes styret, og senest innen 14 dager fra vedtaksdato.
Oppdretter med to stamnavn

49-11

En oppdretter oppdaget selv at en annen oppdretter (2) fortsatt sto som medeier på
førstnevntes stamnavn flere år etter at medeierskapet hadde opphørt. Oppdretter 2
hadde også i mellomtiden fått sitt eget stamnavn, og sto da som eier av to stamnavn.
Melding om endring av stamnavneier er mottatt kontoret og videresendt FIFe, og
NRR har fått godkjent endring hos FIFe.
Arvid Enghs minnefond

NRRs styre arbeider med å supplere minnefondets styre med medlemmer. I
dag er det kun Åge Pedersen som er gjenværende medlem i fondets styre.
Arvid Enghs minnefond sitt styre skal bestå av fem medlemmer:
To representanter som foreslås av NRRs styre, med vara
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En representant som foreslås av NORAK, med vara
En representant som foreslås av Statens Dyrehelsetilsyn, med vara
En representant som foreslås av Norsk Veterinærinstitutt, med vara
Fondets styre velger selv sin leder og sekretær.

50-11

Kattens dag

51-11

Styret opplever mye positiv respons på ønsket om å gjennomføre et slikt arrangement.
Det vil derfor se videre på mulighetene for å markere dette. Det er tatt kontakt med
vår hovedsponsor, Royal Canin og spurt om de vil være med på slike arrangement.
Dette er de i utgangspunktet svært positive til og opplyser at de generelt ønsker å bli
brukt mer ved avholding av stands og lignende. De ønsker å bli kontaktet av kontoret
med forespørsel om stand eller prøvemateriell når klubber har arrangement. Styret
har også fått signaler på at lokale «Kattens dag»-markeringer rett i forkant av klubbers
utstillinger har virket positivt inn på besøkstall på påfølgende utstilling.
Rekrutteringsmessig kan det virke positivt å arrangere slike markeringer i forkant av
lokal utstilling. Styret har også mottatt innspill fra en klubb på at de ser positivt på
ideen og at de ønsker å komme med innspill. Styret vil ta en videre dialog med denne
klubben – og andre klubber som kommer på banen – parallelt med arbeidet videre for
gjennomføring av Kattens Dag.
Dyreidentitet

52-11

Styret arbeider med å få avklart mulighetene her. Det er spørsmål om hvilke
eventuelle kostnader dette kan påføre NRR og hvordan det best kan organiseres.
Styret vil kunne ta stilling til dette når nødvending informasjon foreligger fra
Dyreidentitet.
Lovverket

53-11

Styret har mottatt et oppdatert lovverk. Oppdateringen var komplett da innkallingen til
neste styremøte gikk ut, og dette kom dessverre ikke frem på innkallingen. Styret
beklager dette. Styret og LK har etter dette gjennomgått lovverket for ekstra
kvalitetssikring, og det gjenstår nå kun små detaljer.
Lovverket, i fullstendig oppdatert form, vil bli lagt ut på nettsiden snarest.
Klage på vedtak i sak nr 38-11, DK 05-11
Saken omhandler en tvist vedrørende kjøp og salg, mellom en av våre klubbers
medlemmer og et annet lands forbunds medlem. Styret avviste klagen, og mottok en
anke fra innklager. Styret har gjennomgått anken. Det foreligger ingen nye
opplysninger som skulle tilsi at styret har mulighet til å ta stilling i saken. Anken
avvises og vedtaket opprettholdes..

Vedtak gjort mellom styremøtene
Søknad om registrering av 2 stk kull over 6 mnd
54-11
Det er kommet inn to søknader på kull som er over 6 måneder
Papirene er kommet inn etter at kattungene er fyllt 6 måneder, alle papirer er godkjent

Vedtak:
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Styret har godkjent utskrivning av tavler i begge kull jmf FIFe
oppdrettsreglement § 4.2.1NRRs tillegg pkt e 4 ” dispensasjon til å få
registrert kull eldre enn 6 måneder”.
55-11

Klage fra klubb på dommer
Styret har mottatt klage på en dommer. Styret har innhentet relevant informasjon fra
alle parter. Dette er sendt til FIFe som behandler saken videre.

Eventuelt

56-11
Rapporter
fra utvalg

Økonomi

Endring av bankfullmakter
Styret har vedtatt at NRRs bankfullmakter skal overdras til Ann Elene Aasen, Line
Rønningen og Hanne M Lund.
AR – mottatt
UK – mottatt
DK – ikke mottatt
LK – ikke mottatt
Kontoret- Rapport mottatt. Kontoret mottar henvendelser i den utvidede åpningstiden
på mandager og fører oversikt over antall henvendelser i denne tiden. Etter en periode
på ca. 6 måneder, vil man ta en midlertidig vurdering av behovet basert på denne
oversikten.
Kontoret har kontert juli og august og sendt til regnskapsfører. Likviditeten er fortsatt
stram, men vi er à jour med betaling av regninger. Det merkes en nedgang i antall
utstilte katter. Dette gir utslag i mindre innbetalt buravgift.Til sammenligning er
transportutgiften konstant.

For NRRs styre

Hanne M Lund
Forbundssekretær
Fredrikstad
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