NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Referat fra styremøte 11.06.2013
Sted: Gardermoen
Tilstede:
Christer Einvik (CE) - President
Maria Myrland (MM) – Visepresident
Kristine Finckelsen (KF) – Styremedlem
Monica Alnes (MA) - Styremedlem
Åge Pedersen (ÅP) – Styremedlem
Lena Marthinsen (LM) – Styremedlem
Hanne M Lund (HL) – Forbundssekretær/sponsorkoordinator
Lena Ahlros (LA) – Stambokfører
Ikke innkalt:
Steven Jones (SJ) – Varamedlem
Jon Arne Didriksen (JD) – Varamedlem
Meldt forfall:

Saks nr

03-13

Tekst
Rutiner for mekling av disiplinærsaker i klubbene - Vedrørende megling,
så vil gjenta det som står i begrunnelsen til lovforslaget, nemlig at denne
bestemmelsen ikke betyr at klubbene skal behandle disiplinærsakene de får.
Klubbene skal kun forsøke å løse konflikten mellom partene ved mekling, der
dette er mulig.
Alle disiplinærsaker skal sendes til egen klubb før de kan sendes til NRRs
disiplinærkomite (DK). Klubben skal kontakte den innklagde når denne er
medlem i samme klubb og forsøke å løse saken ved mekling. I tilfeller hvor
innklagde er medlem i en annen klubb skal klubbene (dvs innklager og
innklagdes klubb) sammen forsøke å legge til rette for mekling mellom
partene.
Forslaget tar også høyde for at det vil være en del tilfeller hvor det ikke vil
være mulig å gjennomføre en megling med hensikt å løse konflikten. I slike
tilfeller vil en disiplinærsak kunne leveres direkte til DK. I tvilstilfeller vil DK
avgjøre om mekling på klubbnivå er nødvendig.
Dersom det f.eks på grunn av inaktivitet hos en klubb ikke lar seg gjøre å
mekle, så skal denne likevel behandles av disiplinærkomiteen. Lovhjemmelen
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DK-sak

er basert på at man skal forsøke å mekle, men det skal likevel ikke være til
hinder for disiplinærkomiteen i å behandle saker som omhandles av
disiplinærreglementet.
Mottatt innstilling fra DK vedrørende behandling av en dyretragedie. NRRs
styre går i dialog med klubben, og saken er under arbeid.

Eventuelt
Utstillingssystem – Mottatt henvendelse fra Adelkatten vedrørende ønske om
å nedsette en gruppe for å jobbe med utstillingssystem. NRRs styre har takket
for innspillet, og vi mener at det kan være aktuelt på et senere tidspunkt, men
akkurat nå ser vi ingen behov for det. I etterkant av styremøtet, så har vi
mottatt svar på en del av spørsmålene vi hadde vedrørende det polske
systemet. Vi har på ingen måte avskrevet det polske utstillingssystemet, men vi
vil også lage en presentasjon av det danske utstillingsprogrammet. I tillegg, så
er vi i kontakt med et firma i Stavanger vedrørende kostnader i forbindelse
med et egetutviklet system. Indikasjonene vi foreløpig har fått derfra, tyder på
at dette kan bli dyrt. Etter neste styremøte vil vi sende ut utfyllende
informasjon om disse tre alternativene med fordeler og ulemper, og vi ønsker
at klubbene er med på å ta en beslutning, og at vi relativt raskt kan fatte en
endelig avgjørelse om hva vi skal satse på.
Sponsorer – Vi har fått informasjon fra klubb, som opplyser om at innehaver
av en stand som ikke er NRRs sponsor utgir seg for å være det. Vi ber derfor
arrangørklubber sette seg godt inn i sponsorskrivet som kommer fra NRR før
hver utstilling. I tillegg gjør vi oppmerksomme på at det er kun NRRs
sponsorer som har anledning til å selge sand og fôr i utstillingslokalet og
tilhørende områder, som f.eks parkeringsplass.
Parter i DK-saker – NRRs styre tar rådsmøtets vedtak til etterretning
vedrørende partsdefinisjon i disiplinærsaker. Innklager er ikke lenger definert
som part i innrapporteringssaker, dersom innklagede kun har observert eller
vært vitne til omstendigheter som har blitt innrapportert. Dette medfører
dermed at innklager ikke automatisk har rett til innsyn i sakspapirer, som ikke
omhandler den innklagede selv. Innklager har i slike tilfeller heller ingen
ankerett.
Klage fra Rorak - Rorak har klaget på at det ikke er referatsført fra NRRs
styre at kontoret nå ivaretar arbeidet med stamnavn i NRR. Bakgrunnen for det
er at det ikke er referatført er at det ikke skal medføre noen praktiske endringer
for klubbene eller for enkeltmedlemmene. Vi sendte i stedet en epost til Eva
Minde, hvor vi takket henne for den gode jobben hun har nedlagt i dette, og vi
håper at hun vil bistå kontoret ved eventuelle spørsmål om dette.
Jubileumsutstilling – Det var opprinnelig planlagt å avholde NRRs
jubileumsutstilling på NORAKs utstilling. NRRs styre valgte å avlyse dette av
flere årsaker. Blant annet hadde ikke UKs representanter anledning til å jobbe
med dette. For å sikre at dette ble et godt arrangement, trengte vi mer tid, og vi
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bestemte derfor å spørre VERAK om vi kunne arrangere en utstilling sammen
med dem. De svarte positivt på vår forespørsel, og vi ser frem til
arrangementet. I førstkommende nummer av Aristokatt kommer det mer
informasjon om dette, og vi vil også sende ut mer informasjon rett over
sommeren. Vi ser frem til et positivt samarbeid med Verak, og oppfordrer dere
alle til å melde på kattene deres og være med på markeringen av NRRs 50 års
jubileum.
SWS – Ingen søknader er mottatt ved fristens utløp, men vi har fått signaler fra
en klubb som kan være interessert i å påta seg arrangementet. Samtidig har vi
også fått en henvendelse fra en messearrangør om at de ønsker at vi arrangerer
SWS på Telenor Arena, i forbindelse med en stor kjæledyrsmesse. Dette vil
bli vurdert nærmere i et møte, og også i samarbeid med UK. Avgjørelse vil tas
rett etter sommeren.

Økonomi
NRR har for øyeblikket god likviditet. Økonomien ser betraktelig bedre ut nå
enn på tilsvarende tidspunkter i 2011 og 2012. Det har påløpt noen kostnader
på hengeren i form av småreparasjoner og omkjøringer til og fra en utstilling.

Rapporter fra komiteer
AR
UK
HU
LK
DK

Løpende kontakt – styret har etterlyst rapport.
Løpende kontakt – Styret har sendt brev til UK vedrørende
jubileumsutstillingen, og planleggingen av den.
Løpende kontakt
Løpende kontakt – Styret har etterspurt oppdatert lovverk.
Løpende kontakt – rapport mottatt

Terminliste for framtidige styremøter:
Juli – sommerferie
August – møtehelg 17-19 august.
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