NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Referat fra styremøte 15.01.2013
Sted: Gardermoen
Tilstede:
Christer Einvik (CE) - President
Steven Jones (SJ) – Visepresident
Kristine Finckelsen (KF) – Styremedlem
Åge Pedersen (ÅP) - Styremedlem
Jeanette Haugen (JH) – Styremedlem
Jon Arne Didriksen (JD) – Varamedlem
Hanne M- Lund (HL) – Forbundssekretær/sponsorkoordinator
Lena Ahlros (LA) - Stambokfører
Ikke innkalt:
Meldt forfall:
Monica Alnes (MA) – Styremedlem

Saks nr

Tekst
Forberedelser til GF – Det ble gått gjennom en del praktisk ting i forhold til
NRRs GF. Forslag ble gjennomgått, utkast til timeplan og agenda ble satt opp.
Det ble også diskutert hvordan en markering av NRRs 50-årsjubileum skulle
gjennomføres på GF.

45-12

Planlegging av sponsoroppsett for 2013 – Sponsoroppsettet ble diskutert
videre. Styret har besluttet å inngå hovedsponsoravtale med Vitpro AS, der det
er fôrmerket Brit samt kattesand/perler av merket Imperial som skal frontes
sammen med butikkene Tropehagen ZOO og TAM. Det er også videreført
sponsoravtale med Royal Canin, selv om de ikke lenger er hovedsponsor.
NRRs styre ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med begge.
Mellom styremøter
Ingen saker.
12-12 Utstiller oppnådd flere sertifikater enn det tittelen krever – vedtak
anket.
Feilen er blitt påtalt av en klubb og vedkommende har stilt ut katten, selv etter
å ha blitt gjort oppmerksom på at katten ikke kan stilles ut. Dette er et alvorlig
brudd på UR §4.3 og 4.7 og eier pålegges en utstillingskarantene på 6
måneder. Vedtaket er i tråd med DKs innstilling. Innklaget har anket dette
vedtaket, med begrunnelse i at strykning av cert og utstillingskaratene
oppfattes som dobbeltstraff. NRR finner ikke at dette er tilfelle da strykning av
cert er en direkte konsekvens av at de bryter med UR § 4.3 og 4.7. Selve
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sanksjonen er utstillingkarantenen.
16-12 Oppdretter er innklaget for urenslig kattehold, mange katter og
syke katter samt problematikk rundt dette.
NRR har mottatt en klage/ bekymringsmelding på en oppdretter. Klagen/
meldingen inneholder alvorlige påstander om dårlig kattehold. Oppdretter har
levert rapporter fra Mattilsynet og veterinær som tilbakeviser påstandene. NRR
har innhentet rapporter fra det lokale Mattilsynet, hvor det ikke legges pålegg
på katteholdet. Tiltross for dette inneholder rapportene beskrivelser som virker
i strid med NRRs krav til katters boforhold, jfr OR § 2. Oppdretter har lovet å
utbedre dette.
NRRs styre vil ikke ilegge sanksjoner i form av karantene, i tråd med DKs
innstilling. NRR ønsker likevel å få en oversikt over katter i katteholdet, og vil
utføre hjemmebesøk i en periode på 2 år.

Eventuelt
Klasse tre: Det har innkommet to søknader om klasse tre. Begge disse er
innvilget etter at det er innhentet etterlyste attester.

Økonomi
NRR har for øyeblikket god likviditet. Det vil påløpe reparasjon på burbilen,
da denne er på årlig EU-kontroll i disse dager. Et foreløpig prisoverslag er gitt
til å ligge i størrelsesorden 20 000,-. Pågangen fra aktører som ønsker
sponsorkontrakter er god, og det er konkurranse om plassene vi har til rådighet.

Rapporter fra komiteer
AR
UK
HU
LK
DK

Løpende kontakt
Løpende kontakt- årsrapport mottatt.
Løpende kontakt
Løpende kontakt
Løpende kontakt – rapport mottatt

Terminliste for framtidige styremøter:
22. februar
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