NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Referat fra styremøte 23.09.2014
Sted: Gardermoen
Tilstede:
Gøran Vinje (GV) – President
Maria Myrland (MM) – Visepresident
Åge Pedersen (ÅP) – Styremedlem
Jon Arne Didriksen (JD)– Styremedlem
Trond Bertelsen (TB) - Styremedlem
Kristine Finckelsen (KF) – Varamedlem
Anne Gro Bergersen (AB) – Varamedlem
Lena Ahlros (LA) – Stambokfører
Hanne M Lund (HL) – Forbundssekretær/sponsorkoordinator – permisjon
Meldt forfall:
Lena Marthinsen (LM) – Styremedlem

Saks nr

3-13

Tekst
Nytt utstillingssystem
Det er opprettet en gruppe bestående av personer som kan sekretariatsfunksjon og
er datakyndige for å gå gjennom hele systemet for å kartlegge eventuelle mangler
og funksjoner som må justeres.
Gruppen består av Anne Gro Bergersen, Åge Pedersen, Jon Arne Didriksen, Heidi
Vigane (Rorak), Frøydis Ekstrøm (Adelkatten), Trine Johansen (Norak) og Kristine
Finckelsen (Østfoldkatten). Dette utvalget er tatt med tanke på hvilke klubber som
er de første til å bruke systemet, samt at vi også vil ha med de som har hatt mest
med dette å gjøre, så langt.
Telling til buravgiften med ny katalog:
Klubbene må lage en oversikt over antall katter fordelt på de respektive dager etter
utstillingen for å danne et fakturagrunnlag. Hvis ikke det skjer vil kontoret benytte
katalogen ganger to som fakturagrunnlag for buravgift.

1-14

Evaluering av SWS 2014
NRR er godt fornøyd med arrangementet og takker alle som har bidratt med stort
og smått. Arrangementet gikk av stabelen uten store problemer, og
tilbakemeldingene i ettertid har utelukkende vært positive. Det er også foretatt
evaluering sammen med Argus-gruppen, som gjerne vil arrangere Oslo Pet Show
igjen neste år, og de ønsker at vi skal være med. Datoen er ikke endelig bestemt.
Det som er et klart forbedringspotensiale er å samordne arrangementene til de
forskjellige aktørene bedre, slik at man ikke har ulike arrangementer med mye lyd i
hallen på samme tidspunkt. Vi gikk dessverre tom for NOM-premier, men disse har
blitt ettersendt til vinnerne. Mattilbudet i hallen var også for dårlig. For øvrig, så
var det god stemning hele helgen, og vi nådde et publikumsantall på 14 677, og det
var en flott måte å profilere katten på for andre. Informasjonen meldte om strøm av
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mennesker som ikke engang visste at det finnes katteklubber i Norge. Det ble delt
ut gratis kaffe hele helgen, samt termokrus. På lørdag ble det også servert boller.
22-14

Diplom og bedømmelsesseddel
Disse er nå redigert i systemet, så klubbene slipper å editere marger ved utskrift av
diplomer. Bedømmelssedler anbefales nå å skrives ut på matriseskriver, da dette nå
er testet ut på flere maskintyper og med flere operativsystem. Utgangspunktet er
arktype «Fanfold 210mm x 305mm», uten å redigere marger. Ta kontakt med
«gruppen» for evt support.
Diplomet fungerer nå som sertifikat og må derfor stemples av utstillingsklubbene.
En kopi av Diplomet sendes til NRRs kontor via egen klubb ved registrering av
titler. Det er ikke lenger nødvendig å kopiere selve bedømmelsesseddelen, kopi av
diplomet er tilstrekkelig når det er stemplet av arrangørklubb.
Klubbene velger selv hvordan de vil tilføye NOM og BIS til diplomene på egen
utstilling. På SWS ble det prøvd ut med klistremerker, og dette kan også gjøres
med stempel. En tredje løsning er å skrive ut diplomet på nytt etter BIS-panel, når
NOM og BIS er skrevet inn i systemet.

Behandlet mellom styremøter
27-14

Klage fra klubb ang. midlertidig registreringsbevis
NRR har mottatt klage fra klubb ang. NRRs behandling av MR og krever at
utstillingsresultater oppnådd skal underkjennes. NRRs styre har behandlet saken
og gir ikke klubben medhold i sin klage. Klubben er underrettet.

Saker under arbeid
Mattilsynet jobber med brosjyren om kattehold, og har spurt NRR om vi har
innspill til teksten i brosjyren. Den er blitt veldig bra, og vi hadde kun noen få
kommentarer.
NRR har mottatt høringsforslaget fra Mattilsynet om nye innførselsrutiner til
gjennomsyn og kommentarer.
Diplomeringen – det kommer til å settes opp en ny runde om ikke så alt for lenge,
klubbene vil bli informert straks tidspunktet blir avgjort.
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Rutiner – helseattest for avlskatt.
NRR skal heretter kun bruke en helseattest, og den nye helseattesten finnes på
NRRs hjemmeside, og ligger vedlagt dette referatet. Helseattest for avlskatt utgår,
da alt nå dekkes opp av den generelle helseattesten. NRR vil også godkjenne andre
helseattester enn NRRs egen, så lenge alle krav til helse på NRRs helseattest kan
dokumenteres av veterinær slik NRRs helseattest gjør.
Importer
Helseattest på importer. NRR vil godta en medfølgende helseattest så sant den
fyller minimumskrav til en helseattest. Skal katten brukes i avl må alle punkter på
NRRs generelle helseattest være dekket opp, men det er ikke et krav at NRRs attest
brukes. Det er fullt mulig å ta med den importerte katten til veterinær i Norge for å
komplettere den medfølgende helseattesten, om denne skulle være mangelfull.
Dette betyr ikke at det er lov å importere katter uten helseattest. Mattilsynets krav
skal alltid følges.

Økonomi
NRR har for tiden god likviditet, til tross for en god del utestående fordringer.

Rapporter fra komiteer
AR

Rapport mottatt

UK

Rapport mottatt.

HU

Rapport mottatt

LK

Løpende kontakt

DK

Rapport mottatt.
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Terminliste for styremøter høsten/vinteren 2014: 2/12
NRRs styre vil opplys klubbene om at det fastsatte møtet i oktober går ut da det er en del saker styret kan
fordele seg i mellom og arbeide ferdig pr. epost. Dermed slipper vi den ressursbruken et fysisk møte
krever. Hvis det viser seg i perioden før neste styremøte skulle kreve det, vil vi vurdere Skype eller annet
nettbasert kommunikasjon i stedet for e-post.

Gøran Vinje
President

Maria Myrland
Visepresident

Åge Pedersen
Styremedlem

Trond Bertelsen
Styremedlem

Jon Arne Didriksen
Styremedlem

Kristine Finckelsen
varamedlem

Anne Gro Bergersen
Varamedlem
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