NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Referat fra styremøte 30.11.11
Sted: Radisson BLU, Gardermoen
Tilstede fra styret:
Ann Elene Aasen (AA) – president
Gøran Vinje(GV) – visepresident
Øivind Hornslien(ØH) – styremedlem
Åge Pedersen (ÅP) – styremedem
Ann-Jorid Jacobsen (AJ) – styremedlem
Ingunn Sviggum (IS) – styremedlem
Fra kontoret:
Hanne M- Lund (HL) – Forbundssekretær/Sponsorkoordinator
Meldt forfall:
Line Rønningen (LR) – kontorsekretær
Ikke innkallt:
Andre Lund (AL) – varamedlem
Møte med DK:
Styret gjennomførte et møte med DK fra kl. 17:00 til 20:30. Karen Jensen og Stein Erik Paulsen møtte for
DK.
Medarbeidersamtaler:
For styret gjennomførte Ann Elene Aasen og Øyvind Hornslien medarbeidersamtaler med Hanne Lund og
Line Rønningen fra klokken 14:00 til 17:00.
Saks nr

14-11

Tekst
Lisensiering Diplomoppdrettere
NRRs styre har henvendt seg til komiteene for hjelp til å lage spørsmålsbank
med fasitsvar, med frist 30.11.11. Det kom ikke noe inn til den dato og dette er
purret opp for at vi skal komme videre.
Styret er nå i løpende dialog med flere avkomiteene og vet at det arbeides med
oppgaven. LK har gitt beskjed om at de nærmer seg og det er også mottatt flere
spørsmål fra UK.
NRRs styre har jobbet videre med andre deler av prosjektet og det er kontaktet
SVERAK for å høre om vi kan få kjøpe -og til hvilken pris- det Randomprogrammet de bruker. Dette programmet velger ut spørsmål tilfeldig fra
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spørsmålsbanken. Tilbakemeldingen fra SVERAK var at de skulle behandle
vår forespørsel på deres kommende styremøte, 10-11 desember.
NRRs styre har videre diskutert og funnet det riktig at spørsmålsbanken skal
ikke bare inneholde spørsmål til regelverket, men at vi også kan benytte all
informasjon som ligger på www.nrr.no. Da får vi inn spørsmål om selve katten
og rasene, litt fargegenetikk osv.
NRRs styre har satt sammen en arbeidsgruppe som skal jobbe med det
praktiske i forbindelse med diplomeringen. Her vil arbeidsoppgavene blant
annet bestå av å ordne med diplom som skal sendes i posten, lage emblem som
kan brukes på hjemmesider for både NRR og oppdretterne.
Arbeidsgruppen består per i dag av Gøran Vinje, Ann-Jorid Jacobsen, Åge
Pedersen og Hanne M. Lund. Arnulf Svendsås fra LK er forespurt og gruppen
avventer svar fra ham. Denne gruppen skal også kvalitetssikre spørsmålene
som skal benyttes i forbindelse med diplomeringen. Retting av prøvene skal i
hovedsak gjøres av ansatte på kontoret, men arbeidsgruppen skal hjelpe til med
dette.
Styret ser for seg klare regler for retting, frist for innlevering og frist for ferdig
rettet oppgave. Dette skal jevnlig annonseres i Aristokatt, og de som får bestått
prøve vil få ett års gratis annonseplass å oppdrettersiden på www.nrr.no Liste
over nye oppdrettere med bestått prøve vil også publiseres fast i Aristokatt.

21-10

Markedsføringsgruppen
Styret har mottatt markedsføringsgruppens sluttrapport og er i ferd med å
gjennomgå denne.
Rapporten inneholder flere punkt på hvordan NRR bedre kan markedsføre seg
selv som organisasjon og viser til at i dag er det den enkelte klubb som
eksponeres gjennom for eksempel dens utstillinger etc. Rapporten kommer
med forslag til hvordan NRR som organisasjon bedre kan belyses/fremmes
også gjennom klubbene, som er NRRs ansikt utad.
Styret ser videre at flere av forslagene er jobbet med i styret fra etter
Stormøtet, bl.a. reklame/informasjonsmateriell og kattungepakker.

51-11

Dyreidentitet
NRRs styre jobber med å få til et møte med dem, deres kontaktperson var ikke
tilgjengelig før januar. Styret jobbet i mellomtiden videre med hva vi konkret
vil legge frem for dem som forslag til hva NRR ønsker å bruke øremerkede
midler på, dersom vi får i stand en avtale med Dyreidentitet.
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Styret ble enige om at pengene bør merkes til forskning på katt, eksempelvis
forskning på smittsomme sykdommer, forskning på genetiske sykdommer osv.
Vi tenker også at det legges frem forslag om at en liten % -andel kan brukes til
å få i gang lisensiering av oppdrettere, med begrunnelsen om at vi anser dette
som utvikling av kunnskap om katt.

Styret er informert om at det skal foreligge en rapport fra i fjor fra daværende
sponsorkoordinator som deltok på et møte med Dyreidentitet. Styret har
kontaktet tidligere sponsorkoordinator i håp om å finne denne rapporten, men
har per i dag ikke fått tilbakemelding.
56-11

Dommerbord og dommerbur
NRR har mottatt Kr. 50 000 fra Royal Canin til innkjøp av dommerbord.
NRRs styre har funnet et firma i Drammen som har en type solide hardplast
bord i samme størrelse som de bord NRR har pr i dag. De skal kunne borres i
for å henge opp nye RC-skilt.
De leverer også en egen tralle med hjul hvor disse bordene kan lagres på.
Bordene vil bli sjekket ut fysisk før vi går til innkjøp av dem.
NRRs styre har sjekket ut muligheten for å i tillegg kunne bestille nye
dommerbur. Det er i den forbindelse undersøkt med firmaet R-Kås AB og et
prisoverslag er mottatt fra disse.
25 bur med tilbehør vil komme opp på en sum på nærmere 100 000 kroner.
Vedtak:
Om dommerbordene er av en tilfredsstillende kvalitet, går vi til innkjøp av
disse.
NRRs styre vil undersøke muligheten for å få plass til dommerbur på budsjettet
for 2012 eller 2013.

58-11

Nytt stambokføringssystem
NRRs styre har sett på flere alternativer for nytt stambokføringssystem. Det
har vært nødvendig for styret å løsrive arbeidet med å finne nytt
stambokføringssystem – fra arbeidet med å finne et nytt utstillingsprogram.
Dette fordi det er langt mer komplisert å finne og inngå en avtale om levering
av et utstillingsprogram, enn et stamboksføringssystem.
Styret ser fordelen av å velge et utstillingsprogram som allerede er etablert og
tatt i bruk av andre forbund. Samtidig kan ikke styret utelukke noen muligheter
i utredningsfasen og undersøker derfor parallelt med norske firmaer om
muligheten for å utvikle et program for NRR.
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Prisen vil være avgjørende, samtidig ser styret av tidligere erfaringer at å
utvikle et slikt program er en enorm oppgave dersom man ikke har kjennskap
til katt og utstilling. Alle disse forhold er forhold som styret må ta med i sine
vurderinger og til sist presentere mulighetene for GF 2012.
RORAK har informert styret om at det vil, i forbindelse med utstillingen i
Polen, delta på et møte der for å få mer informasjon om det polske systemet.
Styret vil motta informasjon/rapport fra RORAK om dette i etterkant. Disse
opplysningene vil bli tatt hensyn til i styrets vurdering av hva som er beste
alternativ for utstillingsprogram for NRR. Denne vurderingen vil bli presentert
GF 2012.
I dag er situasjonen hva gjelder SESAM såpass usikker, at styret mener det
ikke har anledning til å avvente GF 2012 hva gjelder nytt
stamboksføringsprogram. Produksjonen av stamtavler går i dag veldig tregt,
ettersom systemet henger og stopper opp. Det er også slik at det er umulig å
gjøre endringer i registreringer og man må dermed opprette ny tavle.
Konsekvensen er dobbeltregistreringer i systemet. Det er videre en reell fare
for at systemet slutter helt å fungere og NRR står helt uten
stambokføringsmulighet.
Styret har ansvar for å påse at den grunnleggende driften i NRR ivaretas og
opprettholdes. Med bakgrunn i dette ansvaret, mener styret at det bør gås til
innkjøp av stambokføringssystem snarest. Styret har valgt en leverandør, NDS,
som er godt etablert i Norge og har mange ansatte. Systemet de vil lage for oss
er kompatibelt med de utstillingsprogrammer som benyttes av andre forbund
og det vil derfor ikke være til hinder for et fritt valg av utstillingsprogram ved
GF 2012.
Vi minner om at klubbene har anledning til å benytte seg av klagefristen på tre
uker fra referatet er mottatt. Vi ber likevel klubbene ha forståelse for den hast
som preger situasjonen og i en eventuell klage komme med et konkret
strakstiltak som ikke innebærer valg av utstillingsprogram, men som sikrer
stamtavleproduksjonen.
Vedtak:
Styret vurderer innkjøp av stambokføringsprogram fra firmaet NDS. Prisen er:
Kr. 49050,- (eks mva) Avtalen inkluderer ikke utstillingsprogram.

59-11

Markedsføring NRR
Som et første steg i markedsføring av NRR, har NRRs styre som allerede
offentliggjort i info skriv av 16.11.2011, kjøp av annonseplass på

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

Vår hovedsponsor:
Side 4 av 8

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Dagbladet.no.
Videre har NRRs styre mottatt fra UK forslag på en folder som presenterer
NRR og hver enkelt katteklubb. Denne skal da trykkes opp i litt tykt blankt
papir og kan legges ut på katteklubbenes kattevisninger, utstillinger, på
veterinærkontorer og dyrebutikker. Man diskuterer også hvorvidt denne kan
legges med i en eventuell kattungepakke og/eller med stamtavlene som går ut
til oppdretterne.
60-11

DK 04-11
Omhandler manglende ECC-behandling, brudd på OR§ 4.3.1, og ulovlig utstilt
katt.
Eier hadde ved en rutinesvikt hos NRR mottatt ugyldig stamtavle. Denne ble
innkrevd av NRR for at ny tavle skulle kunne sendes ut. Tidsrammen fra tavle
ble innkrevd til utstilling katten deltok på, var så kort at det er rimelig å anta at
eier handlet i god tro når denne tok katten med på utstillingen. Norsk ECC ble
mottatt ved NRRs kontor, dog i seneste laget..
Vedtak:
Eier vil få tilsendt gyldig stamtavle ved innsendelse av tidligere utstedt
stamtavle.

61-11

DK 06-11
Omhandler manglende norsk ECC-behandling, brudd på OR§ 4.3.1, og ulovlig
utstilt katt.
Eier hadde kontaktet egen klubb og bedt om veiledning på hva som skulle
sendes inn til NRR i forbindelse med en import. Det ble deretter sendt inn
ufullstendige papirer via klubben og NRRs kontor purret gjentatte ganger for å
få de manglende dokumenter.
Mens denne saken pågikk og eier derfor ikke hadde mottatt stamtavle på
katten, forsøkte eier å stille ut katten uten gyldige dokumenter. Eier var
informert om at dette ikke var tillatt. Eier klarte å passere innsjekk uten de
nødvendige papirer, men ble oppdaget ved en tilfeldighet i utstillingslokalet.
Mattilsynet ble kontaktet og eier ble bedt om å forlate utstillingen med
samtlige katter eier hadde med seg.
Norsk ECC- behandling er gitt katten i ettertid.
Vedtak:
NRRs styre har sett hen til at norsk ECC-behandling nå er gitt katten og det vil
bli utstedt tavle på katten. Eier gis et avlsforbud på 6 måneder og en
utstillingskarantene på 1 år fra vedtaksdato for å med overlegg ha meldt på og
hatt adgang til utstilling i NRRs regi uten nødvendige registreringspapirer.
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62-11

DK 07-11
Omhandler manglende registrering av kull.
Oppdretter sender ikke inn stamtavlerekvisisjon før det opprettes en DK-sak på
denne. Da er kullet over 6 måneder.
Vedtak:
NRRs styre har sett hen til at kattungene nå har mottatt sine tavler, og gitt
oppdretter en advarsel. Det er i tillegg presisert at gjentagelse kan gi
avlsforbud på minimum 6 måneder.

63-11

DK 09-11
Omhandler en oppdretter som er innklaget av flere kattungekjøpere. Det
fremgår ingen henvisninger til brudd på FIFes og NRRs lover og regler i
klagen.
Klagen inneholder 4 påstander om uryddighet ved innklagedes oppdrett.
Tre av disse er klare kjøp/salg punkter og det siste omhandler påført ulik
fødselsdato på en kattunges stamtavle og helseattest.
Vedtak:
NRRs styre avviser de tre påstandene som omhandler kjøp og salg.
Styret utsteder en advarsel til innklagede for ikke å ha vist tilstrekkelig
aktsomhet hva gjelder håndtering av den dokumentasjon som er pålagt å følge
en katt ved salg gjennom NRR (jf. pkt. 5 ”Generelle bestemmelser fastlagt av
NRR” i NRRs standard kjøpekontrakt).
Ved gjentakelse av dette bruddet eller ved annet mislighold av påkrevd
dokumentasjon, vil dette vedtaket kunne virke i graverende retning. Det
presiseres at mislighold av påkrevd dokumentasjon kan utløse avlsforbud på
inntil 1 år.

64-11

65-11

Anke på Ars vedtak i sak AR 14-11
Eier har anket inn Ars avslag på gjentagelse av tidligere godkjent kombinasjon
av rasekryssing. Eier mener avslaget fratar henne muligheten til å utnytte sitt
avlsmateriale.
ARs avslag begrunnes med at hensikten med rasekryssing skal være å øke
genpoolen og ikke for å gjenta en kombinasjon som allerede er prøvd ut, fordi
man så at resultatet ble bra. AR viser til at eier har flere tilgjengelige avlsdyr
fra resultatet av den første kryssingen. AR ber oppdretter finne en annen
passende hannkatt.
Vedtak:
NRRs styre opprettholder ARs vedtak.
Burmeser og NFO-test
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Fra 1.1.12 er alle oppdrettere av NFO og BUR, pliktig til å ta DNA-test av
katter som skal brukes i avl.
FIFe krever ikke at denne testen blir gjort av veterinærer. NRRs styre har siden
innkalling ble sendt ut mottatt tilbakemelding fra Norsk Skogkattringen hvor
de anbefaler og ønsker at dette skal gjøres via veterinær.
Styret har også hatt kontakt med AR for innspill i saken. AR er samstemt med
Norsk Skogkattring.

66-11

Vedtak:
NRRs styre legger vekt på de tilbakemeldingene det har fått og er enig med
disse. Styret mener også det skal være så like krav som mulig for alle raser,
hva gjelder hvordan påkrevde tester utføres.
Det vedtas at DNA-test av alle NFO og BUR som skal brukes i avl, må utføres
hos veterinær. Iverksettelsesdato settes til 1.1.2012.
Vedtaket er midlertidig frem til GF 2012 og styret vil da fremme forslag om å
gjøre vedtaket endelig.
Klage på saksbehandling av pågående DK-sak DK 11-11
NRRs styre har mottatt en klage på saksbehandling av DK i en pågående DKsak.
I forbindelse med den pågående saken ble det gjennomført en telefonsamtale
mellom et DK-medlem og innklager. Innklager fikk opplest via telefonene hva
som referert til av samtalen og ønsket å ha det tilsendt for gjennomlesing og
signering. Dette ble ikke innvilget.
NRRs styre opprettet sak og har i tilsvar fra DK fått beskjed om at innklager
skal få tilsendt det ønskede referatet.
Vedtak:
Alle saksparter har innsyn i egne dokument. Innklager innrømmes denne retten
og referatet fra telefonsamtalen sendes innklager snarest for signering.

Eventuelt
Økonomi
Nedgang i flere inntektsposter, bl.a. buravgift og sponsorinntekter, har gitt
utslag på likviditeten. Det blir avgjørende for NRRs muligheter hva gjelder
flere forhold, også iverksettelse av eventuelle vedtak om
stambokføringssystem, dommerbur, utstillingsprogram mv.- at inntektene går
opp.

Rapporter fra komiteer og utvalg
UK: Rapport mottatt. UK har videre utarbeidet en brosjyre som presenterer
forbundet og klubbene. Dette i forbindelse med NRRs ønske om å øke
publikums bevissthet om forbundet og forbundets virksomhet. Brosjyren vil
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trykkes opp og presenteres klubbene ved nærmeste anledning.
DK: Rapport mottatt. Vara Stein Erik Paulsen er rykket opp i plassen etter
komitemedlem Sissel Johansen.
LK: Rapport mottatt. LK har løpende kontakt med styret.
AR: Siste rapport mottatt 31.10.2011. AR har hatt kontakt med styret vedr. en
spesifikk sak, i november. Denne saken har tatt mye av Ars, kontorets og
styrets tid.

Ann Elene Aasen
President

Gøran Vinje
Visepresident

Ingunn Sviggum
Styremedlem

Øyvind Hornslien
Styremedlem

Ann-Jorid Jacobsen
Styremedlem

Åge Pedersen
Styremedlem
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