NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Referat fra styremøte 09.06.2015
Sted: Gardermoen B&B. Gardermoen.
Tilstede:
Gøran Vinje (GV) – President
Åge Pedersen (ÅP) – Visepresident
Jon Arne Didriksen (JD)– Styremedlem
Kristine Finckelsen (KF) – Styremedlem
Terje Krogh (TK) – Styremedlem
Gry Pedersen (GP) – Varamedlem (via skype)
Maria Myrland (MM) – Varamedlem
Hanne M Lund (HL) – Forbundssekretær/sponsorkoordinator
Meldt forfall:
Trond Bertelsen (TB) – Styremedlem
Lena Ahlros (LA) - Stambokfører

Saks nr
19-15

Tekst
Tildeling av SWS 2017.
NRRs styre har behov for mer informasjon på enkelte punkter ved Trønderkattens
søknad om SWS 2017, og har derfor bedt om en hallplan med målene på hallen,
hvor myndighetenes krav til rømningsveier og andre hensyn til universell
utforming og FIFes krav til fri ferdsel mellom bur radene er hensyntatt.
Endelig avgjørelse i saken vil bli tatt når NRRs styre har mottatt tilstrekkelig
dokumentasjon fra Trønderkatten, men det kan forventes noe behandlingstid
grunnet ferieavvikling.

20-15

Samarbeidsproblemer i NRRs styre.
NRRs styre har store samarbeidsproblemer. Et av styrets medlemmer har i tillegg
uttrykt begrenset tillit til øvrige styremedlemmer på Facebook. Dette mener vi er
illojalt, og medfører et veldig vanskelig samarbeidsklima i styret. Flere ytret ønske
om å fratre pga samarbeidsproblemene som har oppstått. Det ble også diskutert hva
vi skulle gjøre med det, og det ble besluttet at vi velger å forsøke å fungere best
mulig frem til neste generalforsamling. I tiden etter styremøtet har det vært stort
fokus på å få betjent saker som har blitt liggende.

Behandlet mellom styremøter
21-15
DK sak 10-15.
Saken er avvist i tråd med DKs innstilling. Gjelder samarbeidsproblemer innad i
klubb.
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03-13

NRRs utstillingssystem.
Bestillingslisten er klar, selve bestillingen av tillegg til programmet er utsatt,
bestillingstidspunkt vil bli avklart så snart som mulig.
Behandlet i etterkant av styremøtet.

15 og 16- DK sak 1 og 2 -15.
Sakene er behandlet, alle involverte er underrettet om vedtaket.
15
Vedtaket er i tråd med DKs innstilling med unntak av ett punkt.
Sakene omhandler brudd på:
-

NRR GL kapittel III, § 3 å respektere dyrevernloven
FIFe OR kapittel 4.1, korrekt stamtavle
FIFe OR 2.1 generelt stell, oppfølgning og veterinærbehandling
FIFe OR 2.3.1 tillegg for NRR, helseattest, vaksinasjonsattest og kjøpekontrakt v/levering
FIFe OR 2.3.3, levering tidligst ved 12 ukers alder og grunnvaksinerte
NRR s kjøpekontrakt pkt 5, krav til kontrakt og attester
NRR KAR, karantenebestemmelsene ved parasitter; behandling, varsleplikt og forbud mot kjøp/salg
inntil bestanden er friskmeldt.

Vedtak: Vedkommende har fått krav om DNA test for bevis på foreldrekatter og
kull, krav om å rekvirere og overlevere korrekte stamtavler og kjøpekontrakter,
2 års avlsforbud og krav om maks 1 kull pr år etter sanksjonstidens slutt i en
periode på 5 år frem.
Dette er brudd som er begått utfra ukyndighet og uvitenhet og ikke bevisst eller
med overlegg, samt førstegangs overtredelser.
18-15

DK sak 3-15, 4-15, 5-15, 7-15, 8-15 og 9-15:
Sakene er behandlet under ett og alle involverte vil bli underrettet om vedtaket.
Vedtaket er i tråd med DKs innstilling, med unntak av utstillingsforbudet som er
skjerpet.
Sakene omhandler gjentatte og grove brudd på:
-

NRR GL kapittel III, § 3 å respektere dyrevernloven
FIFe OR kapittel 4.1, korrekt stamtavle
FIFe OR 2.1 generelt stell, oppfølgning og veterinærbehandling
FIFe OR 2.3.1 tillegg for NRR, helseattest, vaksinasjonsattest og kjøpekontrakt v/levering
FIFe OR 2.3.3, levering minimum ved 12 uker og grunnvaksinerte
FIFe OR 3.6.4, krav om hørselsattest for hvite katter
NRRs kjøpekontrakt pkt 5, krav til kontrakt og attester
NRR KAR, karantenebestemmelsene ved virus; behandling, varsleplikt og forbud mot kjøp/salg
inntil bestanden er friskmeldt.
FIFe UR 3.3, minimumsalder på katt på utstilling, 4mnd.
Dokumentforfalskning av bl. annet veterinærattester

Vedtak:
Eksklusjon i 10 år frem og kan først etter disse søke om nytt medlemskap i NRRtilsluttet klubb
Utstilingsforbud i 5 år for vedkommende og katter i dennes eie.
Vedkommende nektes adgang til NRRs utstillinger i 5 år.
Det vil ikke bli utstedt utstillerlisens under de 5 årene med utstillingsforbud
Eksklusjonens og utstillingsforbudets løpetid settes på pause dersom
vedkommende melder seg inn i et ikke-FIFe forbund i sanksjonstiden.
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Da dette dreier seg om gjentatte brudd, over tid og bevist gjort med overlegg, samt
at det berører et stort antall katter og kjøpere, og samtidig som dette ikke er første
brudd av denne karakter for vedkommende, ilegges det her skjerpet straff med
eksklusjon.
Sponsorinfo til sponsorer / klubber.
En korrigert forklaring ang tildeling og kjøp av ekstra plass for sponsorer og andre
på våre utstillinger ligger ved referatet.
Sponsorinfo til klubb. (10-15)
Ny sponsorinfo er sendt klubb etter klage på det første vedtaket, se sak over.
Prisliste.
Ny prisliste gjeldende fra 1.7 er vedlagt referatet og oppdatert på www.nrr.no.
Henvendelse fra klubb ang. manglende støtte til kandidater til valg på FIFes
GF. NRRs styre har her beklaget overfor klubben at det ikke ble sendt
støtteerklæringer til Generalsekretæren på kandidater til valget på FIFes
Generalforsamling.
Henvendelse fra klubb ang. manglende beskjed om at FIFes GF- forslag var
tilgjengelige på FIFes hjemmeside.
NRRs styre ser i ettertid at forslagene burde vært lastet ned og sendt ut til klubbene
som tidligere praksis har vært.
Henvendelse fra klubb ang. endring av innkalling til styremøte 9.juni 15.
Svar er sendt til klubben.
Gry Pedersen har trukket seg som vara i NRRs styre.
Vi beklager dette. Maria Myrland fungerer som eneste vara ut perioden.
Bekymringsmelding mottatt fra klubb.
NRRs styre mottok henvendelse fra klubb med bekymring rundt ringormsmitte på
utstilling. Svar sendt til klubben.
Økonomi
NRR har mottatt forsikringsoppgjør etter brannen ved lageret, vårt hvor flere
kassetter med de gamle burene gikk tapt, på kr. 62 500.
Videre har Vitpro AS gått konkurs, hvilket medfører at NRR har tapt hele
fordringen vi hadde på 150 000,-. NRR har vært svært forsiktige dette halvåret, og
har nå en tilfredsstillende likviditet.
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Rapporter fra komiteer
AR

Rapport mottatt:
AR har hatt en sak ang 4 kull på 24 mnd.
AR er nå fulltallig med utpekte Rebekka Løkke, Østfoldkatten.

UK

Løpende kontakt.

HU

Rapport mottatt:
HU ønsker å oppdatere karantenereglementet på flere punkter og styret vil ta
stilling til om dette kan skje før 1.1.2016.

LK

Løpende kontakt.

DK

Rapport mottatt:
DK er tilfreds med styrets vedtak i DK-saker så langt.
DK uttrykker ønske om at styret deltar i en idemyldring/ samarbeidsprosjekt for
hvordan vi kan forebygge / påvirke / informere om DK, kattehold, lovverk,
varslingsplikt og lignende.

Terminliste for styremøter høsten 2015:
Styrehelg: 21- 23/8, 15/9, 20/10, 8/12.

Gøran Vinje
President

Åge Pedersen
Visepresident

Jon Arne Didriksen
Styremedlem

Terje Krogh
Styremedlem

Kristine Finckelsen
Styremedlem

Gry Pedersen
Varamedlem

Maria Myrland
varamedlem
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