NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Referat fra styremøte 11.08.2012
Sted: Hvaler
Tilstede:
Christer Einvik (CE) – president
Steven Jones (SJ) – visepresident
Kristine Finckelsen (KF) – styremedlem
Åge Pedersen (ÅP) – styremedlem
Jeanette Haugen (JH) – styremedlem
Monica Alnes (MA) - styremedlem
Hanne M- Lund (HL) – forbundssekretær/sponsorkoordinator
Ikke innkalt:
Kirsten W Landsnes (KL) – varamedlem
Jon Arne Didriksen (JD) – varamedlem
Meldt forfall:

Saks nr

09-11

25-11

207-11

41-12

10-12

Tekst
Lisensiering Diplomoppdrettere
NRR har mottatt deltagerlister fra testklubbene, og er i prosessen med å
utarbeide et program som skal generere prøver bestående av et tilfeldig utvalg
av spørsmål. De første prøvene vil bli utsendt i månedsskiftet
august/september.
Dyreidentitet – NRR har blitt invitert, og takket ja til å delta på Dyreidentitets
neste styremøte, for å nærmere kartlegge samarbeidsmulighetene. Møtet vil
finne sted 19. september.
Stambok- og utstillingssystem
Det polske utstillingssystemet skal benyttes under SWS, og NRR vil evaluere
programmet etter dette. Vi vil deretter vurdere om videre samarbeid,
tilrettelegginger og eventuelt kjøp av programmet kan gjennomføres.
Vedrørende stamboksystemet har NRR igjen fått kontakt med utvikleren av
Sesam, og har allerede fått inn noen utbedringer med sikte på å sikre
stabiliteten og funksjonaliteten av programmet.
Raseringer – Opplysningene om raseringene som ligger på NRRs hjemmeside
vil bli gjennomgått, og dersom vilkårene ikke er oppfylt vil raseringen
kontaktes. Raseringer som er inaktive vil bli fjernet fra NRRs hjemmside.
Stormøte – Det ble sendt ut brev til alle klubber og komiteer der det ble bedt
om innspill til form og gjennomføring av stormøte. Det kom kun
tilbakemelding fra en klubb, og en komite. Det ble ikke utrykt noe behov eller
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42-12

43-12

DK-saker

ønske om stormøte. Det vil derfor ikke bli avholdt noe stormøte i NRR i 2012,
men behovet vil bli vurdert på nytt i 2013.
Rutiner for hvordan kontoret skal håndtere åpenlyse lovbrudd. Det vil bli
utarbeidet et standardskriv som tilsendes medlemmer i de sakene der man ser
at lovbrudd har funnet sted. Det gis en gitt frist på å få ordnet opp i
forholdet/forklare forholdet, og overholdes ikke denne fristen vil saken
vurderes sendt til DK.
Rutiner for sending av utstillingsmateriell mellom utstillinger i NordNorge – Med bakgrunn i at det oppsto feil hos en klubb vedrørende
tilbakesendinger av utstillingsmateriell har vi gjennomgått våre rutiner for å
vurdere eventuelle forbedringer. Vår konklusjon er at måten kontoret har utført
dette på er god, og at det ikke er behov for å gjøre endringer.
Konsekvensen av feilen som ble gjort i år, ble at en annen klubb måtte kjøpe
inn sand som følge av at de ikke hadde fått dette videresendt. NRR dekker
denne kostnaden, men vi ber klubbene være oppmerksomme og lese
informasjonen fra kontoret nøye i forkant av utstillinger. Det er et problem at
mange klubber ikke leser informasjonen nøye nok, og ved gjentakelse vil vi
belaste den enkelte klubb for ekstrakostnader som følge av at ikke kontorets
instrukser blir fulgt.
Mellom styremøter
Ingen saker.
I sakene 05-12 a og b følger styret DKs innstilling: Sak 05-12a avvises da det
er en ren kjøp og salg-sak som reguleres gjennom forbrukerkjøpsloven. Sak
05-12 b omhandler brudd på OR §§ 4.2 E og 5.2.4 og DiR § 6 c-e, og vedtaket
her gir innklagede 1 års avlskarantene.
Sak 09-12 avvises med begrunnelse at dette er samme sak som
er behandlet i sak 05-12b, og innklagede er der gitt 1 års avlskarantene. Ingen
nye momenter er kommet inn i denne saken.
Sak 10-12
Saken gjelder taushetsbrudd hos et komitemedlem etter en hendelse i 2011.
NRRs styre bifaller Disiplinærkomiteens beslutning om ikke å forfølge
forholdet videre. Bakgrunnen for beslutningen er at hendelsen som innklages
fant sted i februar 2011. Den er innklaget tidligere, men trukket. Vi mener at vi
ikke kan gjenoppta en klage som tidligere er trukket.

Eventuelt
Søknader om registrering av kull over 6 måneder fra 12.06.201211.08.2012
Søknadene der alle papirer er i orden har blitt innvilget, de resterende har det
blitt etterlyst manglende dokumentasjon, og man avventer tilbakemeldinger på
det.
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AR og HU – Margareth Hanch-Hansen har trukket seg fra sine verv i avlsrådet
og helseutvalget. Margareth har gjort en fantastisk jobb i begge komiteene i
mange år. Hun ble medlem av avlsrådet i 1998 og helseutvalget i 2000.
Årsaken til at Margareth nå går ut av disse komiteene er at hun ønsker å gjøre
en omprioritering av fritidsbruken sin. NRRs styre har forståelse for dette og
ønsker å takke Margareth for lang og tro tjeneste i NRR. Styret håper samtidig
at Margareth ved en senere anledning finner tid til å bidra med sin enorme
kunnskap og brennende engasjement i NRR.

Økonomi
NRR har for øyeblikket god likviditet. Bankbeholdningen er betraktelig bedre
enn på samme tid i fjor. Vi registrerer derimot at det er mange små utstillinger
i år, og vi ønsker selvfølgelig at antall utstilte katter skal øke. En av bremsene
på hengeren ble ødelagt på vei til Bergen. Dette kostet i underkant av 10 000,-.
Vi fikk også et gammelt husleiekrav fra Tofte, som ikke NRRs styre eller
kontoret var kjent med. Dette ble betalt og ordnet opp i.

Rapporter fra komiteer
AR
UK
HU
LK
DK

Løpende kontakt, rapport mottatt
Løpende kontakt
Løpende kontakt
Løpende kontakt
Løpende kontakt

Terminliste for framtidige styremøter:
18. september
9. oktober
13. november
11. desember

Christer Einvik
President

Steven Jones
Visepresident

Kristine Finckelsen
Styremedlem

Monica Alnes
Styremedlem

Åge Pedersen
Styremedlem

Jeanette Haugen
Styremedlem
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