NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Referat fra styremøte 12. april 2012
Sted: Gardermoen
Tilstede fra styret:
Christer Einvik (CE) – president
Steven Jones (SJ) – visepresident
Kristine Finckelsen (KF) – styremedlem
Åge Pedersen (ÅP) – styremedlem
Jeanette Haugen (JH) – styremedlem
Line Rønningen (LR) –stambokfører
Hanne M- Lund (HL) – forbundssekretær/sponsorkoordinator
Ikke innkalt:
Kirsten W Landsnes (KL) – varamedlem
Jon Arne Didriksen (JD) – varamedlem
Meldt forfall:
Monica Alnes (MA) - styremedlem
Saks nr

09-11

27-12

10-12

Tekst
Lisensiering Diplomoppdrettere
Komiteene har kommet med sine bidrag til spørsmålsbanken. Disse er nå til
kvalitetssikring hos Lovkomiteen. Utarbeidelse av materiell er i gang, og et
høringsskriv med frist for tilbakemelding 25. april er distribuert til klubbene.
Ti klubber meldte sin interesse for å være testklubb i forbindelse med oppstart
av oppdretterdiplomering. Ved loddtrekning har følgende tre klubber blitt
trukket ut til dette: Sunnmørskatten, Hansakatten og Smaalenene Katteklubb.
Styret arbeider med å få random funksjonen, dvs et system for å plukke ut
tilfeldige spørsmål til prøvene, på plass.
NRRs 50-års jubileum
Styret har diskutert hvordan dette skal markeres. Det planlegges en
jubileumsutgave av Aristokatt, en utgave som vil bli større enn vanlig, og i
større opplag. I den forbindelse vil det også bli opprettet en redaksjonsgruppe
som skal jobbe med innholdet. Det arbeides også med andre konkrete saker i
forbindelse med at styret ønsker å markere hele 2013 som et jubileumsår.
Stormøte
NRRs styre vurderer å arrangere et stormøte i en annen form enn tidligere. Vi
vurderer å invitere en eller to representanter fra hver klubb. Klubbene er
hjertelig velkomne til å komme med innspill vedrørende dette, samt komme
med forslag til eventuelle diskusjonstemaer. Dette vil bli vurdert fortløpende
fram til sommeren, hvor vi også må ta den økonomiske situasjonen i
betraktning.
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25-11

26-12

207-11

28-12

6-12

22-12

241-11

Dyreidentitet
NRR har sendt et skriv til Dyreidentitet som beskriver hvilke ønsker forbundet
har i forhold til et samarbeid med dem. Vi ønsker bla at NRR får muligheten til
å forvalte deler av overskuddet fra ID-merking av katter på en måte som
kommer katteeiere og deres katter mer direkte til gode enn de gjør i dag.
Rutiner for utbetaling av styrehonorarer.
Styret har bestemt at det kun skal utbetales styrehonorar for ordinære,
referatførte styremøter i framtiden.
Nytt stambokføringssystem og utstillingssystem
Stambokføringssystem:
Styret jobber videre mot Sverak vedrørende oppgradering av Sesam. Det er
planlagt et møte med Sverak hvor dette vil være et av temaene
Utstillingssystem:
Styret skal se videre på Felis Polonias utstillingssystem. Representant fra styret
skal til Polen for å få mer informasjon om systemet. NRR ønsker å kjøre 2-3
utstillinger med dette systemet høsten 2012 for testing og med tanke på kjøp.
Prokura og overførsel av bankfullmakter
Prokura er gitt til CE i fellesskap med et styremedlem. Dette er gjort av
praktiske årsaker. Prokuraen er ikke tilknyttet et enkelt styremedlem.
Bankfullmaktene er overført til CE fra forrige president. I tillegg har de ansatte
på kontoret allerede bankfullmakt. LR vil bli fratatt sin bankfullmakt, i
forbindelse med at hun slutter hos oss.
DK 11/11
Saken er anket inn til rådsmøte. Vi har oversendt samtlige sakspapirer til
ordstyrer, Per Arne Hansen. Vi har valgt å forespørre Per Arne, fordi det må
kunne antas at han har den nødvendige tillitt fra klubbene, i og med at han er
valgt som ordstyrer på neste generalforsamling.
DK 01-12
En oppdretter som allerede var registrert med stamnavn har ved en ren
forglemmelse meldt inn nytt stamnavn og mottatt dette. Oppdretteren har
beklaget dette sterkt. NRR har ordnet opp i det praktiske i forhold til FIFe, og
stamnavn nummer to er strøket fra FIFes stamnavnlister. NRR har understreket
for oppdretteren viktigheten av å sette seg inn i FIFes oppdretts- og
registreringsreglement med NRRs tillegg (OR) før man søker stamnavn, men
vil ikke forfølge dette videre. DKs innstilling er fulgt. Styret har i tillegg
bestemt at oppdretter vil få tilbakebetalt 1000,-, mens NRR beholder 500,- for
å dekke administrasjonsgebyret betalt til FIFe
DK 10-11
En oppdretter har blitt anklaget for å ikke ha registrert alle kull, slik NRRs
lover krever, og kattungekjøpere har også blitt skadelidende. Samme
oppdretter har blitt anklaget for lignende forhold for under et år siden.
Oppdretter har ikke gitt tilbakemeldinger på Disiplinærkomiteens
henvendelser.
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DKs innstilling er fulgt, og oppdretter blir ilagt et avls og utstillingsforbud på
ett år.
30-12

31-12

32-12

Disiplinærsaker
NRRs styrereferater skal kun inneholde en kort beskrivelse av saken, samt
opplysning om hvorvidt DKs innstilling blir fulgt.
Henvendelse fra AR
AR ønsker en klargjøring på hvordan NRR skal forholde seg til polydaktyle
katter. Avl på polydactyle katter må unngås, og er i strid med FIFes OR § 3.1.
Det kan se ut som at det er oppdrettere som bevisst avler på katter med denne
mutasjonen. NRRs styre minner om at dette ikke er i henhold til FIFes lover,
og vi vil diskutere dette med AR og HU for å vurdere konkrete tiltak for å
forhindre dette.
Burpool Nord-Norge
Styret vil konkret jobbe med å finne en egnet og permanent oppbevaringsplass
for burene. Det vil også gå ut en oppfordring til klubbene i nord om at burene
gjennomgås på sommerens utstillinger med tanke på supplering av utstyr og
mindre reparasjoner av burpoolen.

Eventuelt
Søknader om registrering av kull over 6 måneder fra 20.01.12- 12.04.2012
7 stk totalt. 6 søknader er innvilget, den siste hadde feil i papirene og avventer
tilbakemelding fra oppdretter. Samtlige papirer er i orden på alle kull.
Utpeking av medlem til helseutvalget (HU):
Styret har utpekt Thora Jonasdottir til medlem av HU for ett år.

Behandlet mellom styremøter.
DK 03-12
Saken gjelder en tvist oppstått i forbindelse med overdragelse av katt fra oppdretter til
kjøper. NRRs styre støtter DKs anbefaling om avvisning av saken.

Økonomi
Likviditeten er per dags dato brukbar, og NRR er à jour med betaling av alle
utgifter. Det har i perioden siden gf ikke påløpt uforutsette utgifter av
betydning. Det har vært et høyt fokus på å holde utgiftene på et
minimumsnivå. Dette vil vi også tilstrebe i tiden fremover. Sponsoravtalen
med Vitpro (Tropehagen Zoo/Tam) har også blitt videreført, slik at de også vil
bidra med sand, premier og økonomiske bidrag for 2012. Annonsesalget ved
Aristokatt har vært noe høyere enn samme nummer i fjor, og vi takker alle
annonsører, og håper at de også vil være med neste gang. Fremover vil det
fremdeles være et høyt fokus på annonsesalg.

Rapporter fra komiteer
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AR
UK
HU
LK
DK

Mottatt
Mottatt
Mottatt
Mottatt

Line Rønningen har sin siste arbeidsdag i NRR 3 mai 2012. På vegne av hele NRR ble det gitt en gave til
Line på hennes siste styremøte. Vi beklager Lines valg om å slutte hos oss, men vi ønsker henne lykke til
videre og vil takke henne for innsatsen hun har gjort for NRR.
Terminliste for framtidige styremøter:
Tirsdag 15. mai
Tirsdag 12. juni
Helg 10-12 august
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