NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Referat fra styremøte 04.10.2011
Sted: Gardermoen- Radisson BLU
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 Tekst
01-11
Utstilling/stamboksystem
Styret er i en prosess med å finne ut hva man sitter med av kildekoder i
forbindelse med utvikling av det som skulle bli NEMO, og om det er
hensiktsmessig å gå videre på å utvikle et eget system. Det jobbes også med å
kontakte andre forbund for å se på hva andre sitter med av kunnskap og
konkret programvare.
Tilbakemeldingene fra stambokfører er urovekkende med tanke på SESAM og
den ustabiliteten som daglig oppleves ved bruk av systemet. Det må
understrekes at det nå haster med å få på plass et stambokføringssystem, innen
SESAM kollapser. Styret vektlegger derfor å undersøke de mulighetene som
finnes for nytt stambokføringssystem.
Det ønskes å kunne presentere for klubbene, i god tid før GF, de aktuelle
løsninger styret har blitt tilbudt. Det er relativt kort tid til GF nå og det er
mulig at de tilbud styret mottar derfor må presenteres klubbene fortløpende.
Dette for at klubbene skal kunne stille de nødvendige spørsmål og sette seg inn
i de ulike tilbudene i god tid før avgjørelsen skal tas av GF.
Med tanke på situasjonen for SESAM, er det mulig det blir nødvendig med
akutte grep innen GF. Skulle dette bli tilfellet, vil styret i så fall komme med
informasjon om dette.
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41-11

NW-tittel
Etter forespørsel fra klubber har NRRs styre bedt UK å komme med forslag
om NRR skal tildele denne tittelen,
Og eventuelt da antall vinnere pr. år.
UK foreslo 5 vinnere pr. år og at Totalvinnerne av Årets Katt mesterskap vil
fra 1.1.2011 hete National Winner (NW).
Vedtak:
NRRs styre støtter UK sitt forslag om antall vinnere pr. år og navneendring fra
Totalvinner til National Winner, fra 1.1.2011.
NB: NRRs styre gjør oppmerksom på at årstall bak tittelen NW ikke er tillatt
påført etter 1.6.2011.
NRRs kontor vil føre opp denne tittelen automatisk i stamboken.
Ønsker eier å få den påført stamtavlen til katten, må tavlen sendes inn til
kontoret.

49-11

Arvid Enghs minnefond
NRRs styre har supplert fond-styret med de medlemmer det plikter for. Det har
videre kontaktet NORAK, Statens Dyrehelsetilsyn og Norsk Veterinærinstitutt.
Styret har fått forslag fra Norsk Veterinærinstitutt på en kandidat og vil
kontakte denne. Det avventes fortsatt svar fra NORAK og Statens
Dyrehelsetilsyn.(Mattilsynet)
I følge minnefondets statutter skal dets styre bestå av fem medlemmer:
Foreslått av NRR:
Åge Pedersen, SØRAK, gjenværende med personlig vara Frøydis
Ekstrøm,Adelkatten.
Karen Jensen, SØRAK, med personlig vara Jon Arne Didriksen, VERAK.
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
Styret velger selv sin leder og sekretær.

50-11

Kattens dag
Dette arrangementet er tenkt å være noe som vil komme klubbene til gode
både med tanke på profilering og rekruttering. Videre øke publikums
bevissthet rundt kattesporten og derved bli mer interessante ovenfor
sponsorene.
Styret mener det derfor er helt nødvendig at arrangementets endelig utforming
i størst mulig grad er styrt av klubbenes og sponsorenes ønsker.

Pancoveien 22a – 1624 Gressvik
 (+47) 69 61 27 53
kontoret@nrr.no - www.nrr.no

Vår hovedsponsor:
Side 2 av 4

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

51-11

Det arbeides derfor nå med å få samkjørt de ideene og innspillene som
kommer fra klubber og sponsorer. For å få til en solid årlig gjennomføring av
arrangementet Kattens Dag, er det nødvendig at arrangementet blir slik
klubbene selv ser er gjennomførbart.
Det brukes derfor nå nødvendig tid på klubbenes innspill og styret har som
mål å få i gang Kattens Dag arrangement i 2012.
Dyreidentitet

52-11

Det jobbes videre med å få til et møte med Dyreidentitet. Målet er å ha dette på
plass innen neste styremøte.
Lovverket
Lovkomiteen har jobbet med ferdigstillelse av et komplett lovverk. Det som
manglet før gjeldende styremøte hos NRR var endelig ferdigstillelse av
Utstillingsreglementet (UR) og Oppdretts- og registreringsreglementet. (OR)
NRRs styre har nå mottatt fullt oppdatert både UR og OR fra LK og takker LK
for det omfattende arbeidet som er lagt ned for å få dette på plass. Styret ser at
med tanke på FIFes stadige omrokkeringer i blant annet oppstillingen i
lovverket, er det utfordrende for LK å oppdatere i henhold til dette. Styret vil
imøtekomme et eventuelt forslag fra LK ved GF 2012 på alternativer løsninger
til hvordan sikre en mest mulig effektiv oppdatering av lovverket i fremtiden.

56-11

Dommerbord og dommerbur

Det sees på ulike løsninger på dommerbord, og hvilke materialer som vil være
mest hensiktsmessige, også fraktanordninger for disse er med i vurderingen.
Det er sendt forespørsel til produsenten av NRRs nåværende utstillingsbur for
å få et overslag på pris på nye dommerbur og kassetter til disse. Royal Canin
vil sponse dommerbordene og ønsker at Royal Canin blir eksponert via logo
festet til dommerbordenes fremside.
Vedtak gjort mellom styremøtene
57-11
2 stk kull over 6 mnd
Det er kommet inn to søknader på kull som er over 6 måneder
Papirene kommet inn etter at kattungene er fyllt 6 måneder, ellers alle papirer i
orden

Vedtak:
Styret har godkjent utskrivning av tavler i begge kull jmf FIFe
oppdrettsreglement § 4.2.1NRRs tillegg pkt e 4
Eventuelt
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Rapporter
fra utvalg

AR – ikke mottatt
UK – har tatt siste innspurt på avsluttende jobb med Årets Katt 2010, og
påbegynt jobb med Årets Katt 2011. Klargjort Krystallkatt utdelingen hos
RORAK. Det har kommet en avlyst utstilling for 2012, kalender for 2012 er
lagt ut på nrr.no
DK – har pr 04.10.11, 3 stk saker inne til behandling.
LK – har satt i gang jobben med å få oppdatert lovverket fra 01.01.12
Kontoret- Løpende orientering

Økonomi
Det har i 2011 vært behov for å øke inntektene til NRR. Dette behovet ble vist
til ved fremleggingen av budsjettet for 2011 ved sist GF. Styret ser at når
diplomering av oppdrettere kommer i gang, vil dette kunne bli en kilde til
inntekt for NRR. Salg av annonser i Aristokatt er også en inntektskilde, men så
langt i år har dette blitt forsømt. Styret vil jobbe med å få økt salg av annonser
betraktelig. Det arbeides også med å vurdere alle utgiftsposter opp mot mulige
inntektskilder.
Styret følger videre situasjonen med nedgang i antall påmeldte utstillere og ser
gjerne at klubbene kommer med innspill til dette.

For NRRs styre

Hanne M Lund
Forbundssekretær
Fredrikstad
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