NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Referat fra styremøte 11.03.2014
Sted: Gardermoen
Tilstede:
Gøran Vinje (GV) – President
Maria Myrland (MM) – Visepresident
Åge Pedersen (ÅP) – Styremedlem
Lena Marthinsen (LM) – Styremedlem
Jon Arne Didriksen (JD)– Styremedlem
Trond Bertelsen (TB) - Styremedlem
Lena Ahlros (LA) – Stambokfører
Anne Gro Bergersen (AB) – Varamedlem
Ikke innkalt:
Kristine Finckelsen (KF) – Varamedlem
Permisjon:
Hanne M Lund (HL) – Forbundssekretær/sponsorkoordinator
Meldt forfall:

Saks nr

3-13

Tekst
Nytt utstillingssystem
Hele styret ble informerte om fremgangen med det nye utstillingsprogrammet.
Mye er gjort, programmet er oversatt til norsk, det gjenstår å lese korrektur i
denne forbindelse da mange setninger er sammensatt fra forskjellige deler av
systemet. Rollenivåene NRR, klubbadministrasjon, funksjonær, assistent og
utstiller er opprettet, meldinger fra systemet til utstiller, arrangørklubb og
utstillers klubb er på plass i disse dager. Det er ryddet opp i noen småfeil som har
dukket opp i forhold til endringene fra slik JYRAK bruker systemet til slik NRR
ønsker at det skal fungere.
Det er lagt inn alle dommere og klubber i Norge, Sverige og Danmark i systemet
og det jobbes med å utvide dette til resten av FIFe. Det gjenstår noen punkter
som må på plass før systemet er fullt operativt og vi tar sikte på, at etter en
grundig evaluering av testutstillingen som NORAK forestår, så vil systemet være
operativt for NRRs utstillinger.
Samarbeidet med VC og JYRAK har vært upåklagelig, og de har gitt NRR en
service som vi er meget fornøyd med. NORAK er i gang med sin testutstilling.
(www.katteutstilling.com). NRRs styre er takknemlige for den jobben NORAK
gjør med å teste det nye programmet, det kan bli ekstra arbeid.
Styret stiller med folk i NORAKs sekretariat for å hjelpe.
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01-14

SWS 2014
Det jobbes iherdig med SWS, og alle medlemmene i UK er involvert i SWS.

2-14

Møte med Agria
Møtet er utsatt (av Agria). NRR kommer til å ha et telefonmøte med dem og
rapporterer til neste styremøte.

3-14

NRRs forslag til FIFe, Godkjenning av ny rase – Selkirk Rex
Arbeidet med forberedelsene av presentasjonen av den nye rasen til FIFes GF er
godt i rute. Oversettelsene til engelsk og fransk er ferdig, og det arbeides med
oversettelsen til tysk.

4-14

Signering av taushetserklæringer
Alle komite og styremedlemmer har levert inn signerte taushetserklæringer til
kontoret, og NRRs styre og alle komiteer er dermed fullt oppe og går.

5-14

Diplomeringen
NRR åpner nå for en ny runde med diplomering, frist for påmelding i denne
runden er satt til 10/4.
Informasjon er sendt ut i eget skriv.

6-14

Klasse 18 – kullklasse
Styret informerer lovkomiteen om at kullklassen (UR 5.6 tilleggsklasser – Klasse
18 - KULLKLASSE) skal endres slik at den følger kattungeklassen, og er åpen
for kull som er 4-7 måneder gamle. Vi ber klubbene om å benytte seg å
protestere aktivt, dersom dere er uenige. Dersom dere ikke gir tilbakemelding,
tolker vi det som om dere er enige. Se GL§42 nedenfor:
GL § 42 – 2. avsnitt
Mellom generalforsamlinger har styret også anledning til å foreta nødvendige midlertidige regelendringer,
forutsatt at over halvparten av klubbene sier seg enig. Midlertidig vedtak kan ikke gjelde lenger enn frem til
nærmeste generalforsamling.

DK sak
6-13

Oppdretter innklaget for aktivitet i sanksjonsperiodesom følge av et tidligere DKvedtak,( brudd på NRRsDiR § 6..9
DiR § 6. Vedtak – 2. avsnitt
Med suspensjon menes tap av alle rettigheter som enkeltmedlem i klubb tilknyttet NRR med varighet inntil 2 år.
Med eksklusjon menes tap av alle rettigheter som enkeltmedlem i klubb tilknyttet NRR. Eksklusjon gjelder for
en periode av minst 2 års varighet.

NRRs styre fulgte DKs innstilling og innklagede oppdretter ble ilagt ytterligere
ett års suspensjon fra NRR for ikke å ha overholdt suspensjonskravet i det forrige
DKvedtaket.
DK sak
1-14

Det er sendt ut rekommandert brev og spurt om tilsvar fra innklagede. DK
avventer svar. Saken tas opp på neste styremøte.
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Behandlet mellom styremøter
Feil ved valget av medlemmer til Disiplinærutvalget (DK):
Tove Fosshaug Garvik var egentlig på valg til DK i år. Dette ble ikke oppdaget i
tide før valget, og hun var derfor ikke tilgjengelig for delegatene til valget på årets
Generalforsamling (GF), da valgkomiteen trodde at hennes verv ikke var på valg
før i 2015. Konsekvensen av denne feilen er at DK har et medlem for lite.
DK har enstemmig uttrykt at de ønsker Tove Fosshaug Garvik videre i
Disiplinærkomiteen. Tove ønsker å fortsette arbeidet sitt i DK. Styret er også
enstemmige i at hun beholder sitt verv i DK frem til neste GF.
Spørsmål om muligheter for samletransfer fra SVERAK.
SVERAK ønsker å skrive en samletransfer med kun ett gebyr på alle kattene til
medlemmer som flytter mellom de nordiske FIFe forbundene så alle kattene
registreres i riktig forbund.
Det er ikke teknisk gjennomførbart for NRRs kontor å skrive ut samletransfer,
men vi kan likevel gi rabatt til medlemmer som bestiller transfer til alle sine
katter grunnet flytting mellom våre nordiske FIFe forbund slik SVERAK foreslår.

Eventuelt
Studie på adferd hos rasekatter
NRR er blitt kontaktet av prof. Bjarne O. Braastad fra NMBU (Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet) og hans student Silja Eriksen vedrørende Siljas
studie i adferd med fokus på rasekatter. Hun jobber med en masteroppgave i
dette emnet, og trenger NRRs hjelp til å få tak i eiere og oppdrettere. Dette er et
interessant prosjekt som NRR ønsker å være med på.
NRR har vært i møte med Braastad og Eriksen og fått mer informasjon om
studiet. I tillegg ønsket de innspill fra oss på tilleggsspørsmålene laget spesielt
for Norge. NRR har kommet med noen få innspill til disse i samarbeid med vårt
helseutvalg. Hovedspørreskjemaet er brukt også i andre land, og det er derfor
ikke mulig å endre noe på disse spørsmålene. Dette for at undersøkelsene i de
forskjellige landene skal være sammenlignbare, og dermed mer verdifulle.
Undersøkelsen er nå klar, og ligger ute på nett her:
https://response.questback.com/norgesmiljoogbiovitenskapligeu/s0ao5fh0jp/
NRR vil legge linken til undersøkelsen på hjemmesiden, det skal også alle
klubbene gjøre. I tillegg vil undersøkelsen omtales i Aristokatt, og Eriksen gis
tilgang til utstillinger i perioden innsamling av data foregår for å
informere/reklamere for undersøkelsen der. NRR oppfordrer alle til å svare!
Informasjon om undersøkelsen sendes også ut i eget skriv.
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Utpekte medlemmer i komiteer
Tora Jonasdottir har sittet i to år, så hennes periode er utløpt. Styret ønsker å
utpeke henne for to nye år, og NRR har sendt henne en forespørsel om hun ønsker
å fortsette.
Til UK har styret utpekt Li Seim for nye to år.
Savannah-katter oppdrettes av et NRR medlem
Savannah er en rase som er forbudt/ulovlig i FIFe. Vi har et NRR-medlem som
har oppdrett av en annen rase. Oppdretter har stamnavnet registrert i FIFe for
denne rasen og i et annet forbund for Savannah. Dette er ikke tillatt, da det er
brudd på FIFes regler som krever at alle kattunger født hos et medlem i et FIFe
forbund først skal registreres i FIFe.
NRR ber klubben hvor han/hun er medlem om å si i fra til oppdretter at her må de
velge. Ønsker de å være medlem i NRR/FIFe kan de ikke ha oppdrett av,
reklamere for eller stille ut savannah-katter.
Epost fra Norsk Huskattforening om nytt register; Norsk Huskatt Register
Huskattforeningen stiller seg tvilende til dette registeret, og de spør om hva NRR
mener om dette nye registeret.
Dette er ikke noe NRR har noe med. NRR har svart Norsk Huskattforening at vi
er imot all avl på huskatter. For øvrig ser NRR positivt på initiativet til å få øket
huskattenes verdi, selv om vi tenker dette ikke er veien å gå.

Økonomi
NRR har for tiden god likviditet, men vi står foran en tid med store utgifter.
Styret har fokus på å holde kostnadene så lave som mulig.

Rapporter fra komiteer
AR

Kort rapport mottatt, inneholder informasjon om at avlsrådet har fått ny sekretær,
samt at en fyldig rapport lages til neste styremøte.

UK

Rapport mottatt med informasjon om arbeidet med Årets katt og
utstillingskomiteens arbeid med SWS.

HU

Rapport mottatt. Helseutvalget ønsker kontakt med Agria for å høre om det er
spesielle sykdomsproblemer hos rasekatter som går igjen i enkelte raser.
Helseutvalget ønsker å se på mulighetene for å holde seminar for oppdrettere
vedrørende helse.

LK

Oppdatert lovverk mottatt av lovkomiteen til generalforsamlingen.
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DK

Rapport mottatt med informasjon om DKs arbeid. Det er ingen saker hos DK i
dag, men de etterlyser styrets vedtak på tidligere saker.

Terminliste for framtidige styremøter: 8/4, 13/5 og 17/6.

Gøran Vinje
President

Maria Myrland
Visepresident

Åge Pedersen
Styremedlem

Lena Marthinsen
Styremedlem

Jon Arne Didriksen
Styremedlem

Trond Bertelsen
Styremedlem
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