NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Referat fra styremøte 20.-22.01.2012
Sted: Kristiansand S
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

Ikke innkalt:
Line Rønningen (LR) –stambokfører
Hanne M- Lund (HL) – Forbundssekretær/Sponsorkoordinator
Andre Lund (AL) – varamedlem

Saks nr

14-11

Tekst
Lisensiering Diplomoppdrettere
De fleste komiteene har kommet med sine bidrag til spørsmålsbanken.
Spørsmål fra deler av UR, disiplinærreglementet og hele OR mangler fortsatt.
AR har varslet at de ikke har anledning til å bidra med spørsmål til
spørsmålsbanken før til våren 2012.
Styret arbeider med å få random funksjonen på plass.

21-10

Markedsføringsgruppen
NRRs styret har mottatt Markedsføringsgruppens sluttrapport. Gruppen har
mange gode forslag som også ble diskutert på stormøte våren 2011. Deres
mandat var å komme med forslag for å markedsføre NRR bedre.
NRRs styre ser behovet for at en slik gruppe jobber videre med både å finne
flere forslag og også å sørge for at de blir iverksatt.
Alle medlemmene i Markedsføringsgruppa, med unntak av ett, har sagt ja til å
fortsette i en ny gruppe med et nytt mandat.
Vedtak:
NRRs styre opprettholder markedsføringsgruppen, og den vil få mandat til å
iverksette forslag godkjent av NRRs styre. Budsjett for markedsføringsgruppen
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vil bli vurdert under budsjettbehandlingen på NRRs Generalforsamling 2012.
51-11

Dyreidentitet
Det ble avholdt møte med DyreID den 19.1.12, hvor NRRs rolle i DyreID ble
diskutert. DyreID vil på førstkommende styremøte, den 7.mars 2012, ha dette
som sak. NRR vil ha videre dialog med DyreID etter denne dato.

56-11

Dommerbord og dommerbur
Dommerbord
NRR har kjøpt nye dommerbord. Disse er 180 cm lange, er lyse og laget i hard
plast. Det er også innkjøpt en tralle med hjul tilpasset bordene. RC er
kontaktet ang reklamemateriellet som skal følge bordene.
Dommer bur
NRR har innhentet tilbud fra R Kaas, men har pr i dag ikke likviditet til å
effektuere dette. Pris for 25 stk bur er ca 51 155 SVK + moms og frakt og evt
andre tillegg.

58-11

Nytt stambokføringssystem
NRRs styre har oversendt en ytterligere detaljert kravspesifikasjon til NDS,
Når eksakt kostnadsoverslag forligger vil styret framlegge dette som egen sak.

01-12

DK 08-11
En oppdretter fikk i 2008 sanksjonsvedtak og styret har oversendt saken til DK
da det var forhold som tydet på at sanksjonene vedrørende avslforbud og
utstillingsforbud kunne være brutt. Man ønsket også en uttalelse angående
lengden på gjenværende sanksjonstid, etter at oppdretter har vært ute og inne
av NRR-tilsluttede klubber siden den tid.
Vedtak fra 2008 inneholdt også krav om at oppdretter ikke kunne melde seg ut
av klubb under behandling av saken. NRRs styre ba DK undersøke om det var
brutt mot dette.
Vedtak:
NRRs styre har mottatt innstilling fra DK og har fattet vedtak i saken. Det er
ikke funnet bevis for at innklagede har brutt med avslforbudet. Innklagede har
ikke brutt mot utstillingsforbudet. Innklagede har ikke brutt mot forbudet om å
melde seg ut av klubb under behandling av saken i 2008.
Utstillingsforbudet er ferdig sonet. Det gjenstår 8 måneder av avlsforbudet.
Sanksjonstiden begynner å løpe i det øyeblikk vedkommende melder seg inn i
en NRR- tilsluttet klubb.
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02-12

Høring fra Mattilsynet:
HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM OMSETNING OG MIDLERTIDIG HOLD AV DYR
OG UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM KARANTENESTASJON FOR
HUND OG KATT.

NRR forholder seg til Mattilsynets regelverkendring på disse områdene og har
ingen merknader til forslagene.

Eventuelt
03-12

04-12

Søknader om kull over 6 måneder fra 04.10.11 -20.01.12
Det er kommet inn 8 søknader om å få registrere kull over 6 måneder
Papirer er kommet inn etter at kattungene er fylt 6 måneder. Alle papirer er
godkjent.
Vedtak:
NRRs styre har godkjent utskrivning av tavler i alle 8 kullene jmf FIFe’s
Oppdrettsreglement §4.2.1 tillegg punkt e 4 ”Dispensasjon til å få registrert
kull eldre enn 6 måneder”
Klage på vedtak i sak 58-11 av 30.11.11 Nytt Stambokføringsprogram
NRR styre har innenfor klagefristen 05.01.12 fått klager fra to klubber på dette
vedtaket.
Bekymringene i klagene omhandler at man mener styret ikke har hjemmel for
innkjøp på nåværende tidspunkt. Det er ikke ønskelig med en hastebeslutning
når GF er bare noen uker unna. Det blir vist til at under punktet økonomi i
samme referat opplyses at likviditeten er for lav til innkjøp av andre ting NRR
kunne tenke seg. Det argumenteres med at det da ikke er grunnlag for å
iverksette et slikt vedtak nå. De mener også at det er andre momenter med et
slikt innkjøp som må vurderes nøyere før det iverksettes.
NRRs styre har sett på klagene og ønsker å presisere følgende:
Styret har ikke til hensikt å foreta noe hastevedtak for kjøp av
stambokføringsprogram. Det vil uansett være slik at dersom SESAM kollapser
kort tid før GF, vil det være naturlig å bringe problemet opp for GF. Styret
ønsket at klubbene skulle ta stilling til at styret mener det har plikt til å foreta
hastevedtak i en situasjon hvor forbundet fikk stans i produksjon av stamtavler
fordi SESAM var nede for godt. At styret da ikke skulle være bundet av å
avvente høringsrunder før det tok grep, dersom GF for eksempel var et halvt år
unna.
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05-12

Styret fant det nødvendig å undersøke hva klubbene mente om dette, da det i
en periode var tegn som tydet på at man kunne komme i en slik situasjon.
Dersom klubbene mener at styret må avvente innkjøp frem til klubbene har gitt
klarsignal, og det i den perioden ikke ville være stamtavleproduksjon, er dette
noe styret må forholde seg til.
Klage på vedtak i sak 65-11 av 30.11.11 NFO og BUR-tester
NRR styre har mottatt 4 henvendelser, hvorav 2 av disse var klager på vedtaket
for NFO. 1 av disse klagene er kommet innefor klagefristens utløp.
Spørsmålene som blir tatt opp i disse henvendelsene omhandler i hovedsak:
Hvorfor kan ikke styret effektuere vedtak fra NRRs GF 2011 med krav om at
biologisk materiale for DNA-test blir innhentet av veterinær? Man skriver at
det ikke er behov for noe nytt GF vedtak på dette i 2012.
Videre dreier resten av spørsmålene seg om selve prosedyrene for innhenting
av testmateriale. NRRs styre har laget og lagt ut slike prosedyrer på
www.nrr.no. Det hevdes at de prosedyrene som er lagt ut setter strengere krav
enn forslaget som ble stemt frem på NRRs GF 2011.
Det handler da i grove trekk om re-testing / ikke retesting, kattunger og
svabertest, avvent/ikke avvent, og dobbelt skjemabruk fra veterinær (attest og
prøvesvar).
Det ble også sett negativt på at NRRs styre ikke hadde hatt dialog med Norsk
Skogkattring før prosedyrene ble lagt ut.
1.Effektuering
Gjennom styrevedtak av 30.11.11 hvor styret sier at det ønsker at vedtak fra
NRRs GF 2011 med krav om DNA- test av tatt hos veterinær, skal
opprettholdes fra 01.01.12, er dette blitt effektuert fra 01.01.12.
Siden krav om innhenting av DNA-materiale for DNA-test utført av veterinær
falt hos FIFe, må NRR lage et NRR-tillegg til FIFe’s OR§6.15, hvor det
dekker dette kravet fra NRRs Generalforsamling av 2011.
NRRs styre presiserer at det som vil bli lagt frem på NRRs Generalforsamling
2012, er kun ordlyden i dette NRR-tillegget med tilhørende prosedyre for
prøvetakingen. Det skal således ikke voteres på ny over hvorvidt
prøvematerialet for testen skal innhentes av veterinær eller ei.
2. Prosedyrer for innhenting av testmateriale
Her er NRR i den situasjonen at det har andre raser som det også kreves at
biologisk materiale for DNA-test innhentes av veterinær. NRR styre er opptatt
av likhet for loven og det skal derfor være like krav for alle.
I tillegg står det i FIFe’s lovtekst at det skal være en gyldig veterinærattest som
skal følge stamtavlen. Derfor blir det egen veterinærattest i tillegg til
prøvesvaret som skal sendes inn til NRR.
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Når det gjelder svaberbruk på kattunger og om de skal være avvent eller ikke
når dette blir gjort, finner NRRs styre at det mest korrekte er at de vilkår som
det enkelte test-laboratorium stiller for å kunne utføre analysen ved sitt
laboratorium – skal legges til grunn.
NRRs styre beklager at det ble oversett feil ved prosedyreskjemaene som ble
lagt ut på NRRs hjemmeside. Dette skyldtes at en annen prosedyre ble brukt
som grunnlag for utarbeidelsen og ved en glipp kom feil tekst inn i den nye
prosedyren. Det feilet også i å ta hensyn til at dette med re-testing ble endret
etter forslag fremstilt på NRRs GF 2011. Dette er nå rettet opp.
Når det gjelder videre fremdrift for å få riktige prosedyrer på plass, vil NRRs
styre ha dialog med både AR og Norsk Skogkattring før endelige prosedyrer
blir lagt ut på nytt.

Behandlet mellom styremøter.
06-12

DK 11-11
Klage mottatt med påstand om brudd på DiR § 6. Klagen ble innlevert av
enkeltmedlem etter befaring foretatt av Mattilsynet. Styret har mottatt
Mattilsynets rapport i saken. Intet vedtak er fattet av Mattilsynet. Ingen katter
var syke, ville eller vanstelt. Katter ble avlivet og midlertidig omplassert av
Mattilsynet etter ønske og avtale med eier. De omplasserte kattene er fortsatt i
innklagedes eie. Denne informasjonen er bekreftet av Mattilsynet til NRR.
Vedtak:
Styret finner at innklagede har brutt med NRRs GL § 3 og OR § 2.2.1 og
idømmes for dette 1 års avslforbud. Avlsforbudet utløper 1.2.2013.
Styret finner videre at innklagede har brutt med § 6 bokstav d og bokstav e og
idømmes for dette en 3 års sanksjonsperiode underlagt pålegg for sitt
kattehold. Pålegget begrenser antall katter innklagede kan ha i sin omsorg,
samt antall kull som kan avles per år etter at avlsforbudet er over.
Sanksjonsperioden er endelig utløpt 1.2.2016 og etter endt periode utføres
hjemmebesøk av to personer utpekt av NRRs styre. Personene må være
komitémedlemmer og/eller styremedlemmer i NRR.

Økonomi
Styret har mottatt brev fra Kristine Finckelsen og Per Hotvedt Nielsen, valgt
som revisorer av GF 2011, med kommentarer i forbindelse med påbegynt
revisjon av regnskapet. B.l.a. ønskes å gjøre styret oppmerksom på det de
mener er brudd på GL § 29 femte ledd:
”Terminliste for møter i styre/råd/komitéer skal settes opp for et halvt år om
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gangen og distribueres til samtlige klubber via NRRs sekretariat.”

Revisorene foreslår at vi ber GF om aksept for fravikelse av GL § 29 femte
ledd. Styret har undersøkt saken og gitt revisorene skriftlig tilbakemelding.
Sittende styret har ikke levert ut terminliste som vist til i GL § 29. Det har,
med tanke på arbeidssituasjonen til personer i styret, ikke vært mulig å finne
datoer for møte så langt frem i tid. Styret har også opplevd at prisen på
flybilletter ikke nødvendigvis er dyrere om de bestilles en uke før, opp mot en
måned før. Det vises også til at avbestillingsgebyr vil fordyre billettene.
Styret finner også at teksten i GL § 29 ikke lenger er i samsvar med drift i
NRR, da slike lister ikke er blitt distribuert ut til klubbene på flere år. Heller
ikke komiteene har praksis på dette. Styret ønsker derfor adressere GF 2012
med forslag om å fjerne § 29 femte ledd.
Styret har vært i dialog med Lisbeth Falling v/ Aristokatt. Hun opplyser at det
jobbes med å vurdere ulike tilbud fra trykkerier som de har mottatt, med tanke
på få ned driftskostnadene for bladet.

Rapporter fra komiteer
AR

Pr 19.12.11 ingen importer liggende. Det er behandlet 5 saker i denne
perioden. 4 av disse er avsluttet. En eldre ikke- registrert sak som ikke er
fanget opp av AR eller kontoret før det er gått en tid. AR mener
kommunikasjon med styret har vært mangelfull.

UK

Har i denne perioden tildelt en utstilling i 2013 og en klubb har fått endret
utstillingshelg i 2012. En klubb har overtatt en annen klubbs utstillingshelger i
2012 og 2013- denne har avbooket sin egen i 2012.
UK har fått endret feil på FIFe’s liste fra 1 cert til 2 for en klubb. UK har fått
spørsmål om Klamydia, rase- og avlsodkjenning og Årets Katt 2011.

HU

Avgitt rapport fra møte av 02.12.11. De har tatt opp styrets spørsmål
vedrørende resistensutvikling hos dvergbendelorm, fra tidligere i sommer, og
er kommet frem til at NRR ikke skal forholde seg til dette. Dette fordi det
anses som et fagmedisinsk spørsmål. HU bemerker også at Mattilsynet etter
01.01.12 ikke har endret på ECC-behandling, slik det gav uttrykk for tidligere
at det ville komme til å gjøre, noe som innebærer at det fortsatt må behandles
innen 7 dager etter innførsel.
’
HU har laget 70 spørsmål til oppdretterdiplomeringen. De jobber videre med
PRA på kat. IV hvor de planlegger et prosjekt. De arbeider mot veterinærene
når det gjelder DNA-testing og bruk av svaber. De ønsker også at det via NRR
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tas opp med dommerringen at vi ønsker oppmerksomhet rundt doping av katt.
og skal også ta opp med
HU ønsker videre at Karantenebestemmelsene deles opp, hvor en del ligger
under HU på hjemmesiden. Denne delen skal omhandle informasjon om
sykdommene. I den andre delen, som fortsatt skal ligge i regelverket,
omhandles tiltakene.
Vedrørende tritrichomonas foetus hos katt, vil HU ta kontakt med Kristoffer
Tysnes som fikk støtte fra Arvid Enghs minnefond til sitt prosjekt med å
kartlegge forekomst hos katter på utstilling. Han har skrevet en artikkel om
dette. Det er ønskelig å undersøke om artikkelen kan gjøres tilgjengelig i
Aristokatt og på NRRs hjemmeside.

LK

NRRs styre har hatt løpende dialog med LK. De har levert 250 spørsmål og
svar til i forbindelse med spørsmålsbanken for oppdretterdiplomeringen. De
har bistått styret med enkelte forslag til Generalforsamlingen.

DK

Styret har mottatt rapport og pr 17.01.12 er ingen DK –saker inne til
behandling.

Ann Elene S. Aasen
President

Gøran Vinje
Visepresident

Øyvind Hornslien
Styremedlem

Ann-Jorid Jacobsen
Styremedlem

Åge Pedersen
Styremedlem

Ingunn Sviggum
Styremedlem
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