NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Møtereferat
Styremøte
Ledet av: GV
Referent: HH/HML

Tilstede
Gøran Vinje (GV) – President
Tor Arild Jacobsen (TAJ) - Visepresident
Terje Krogh (TK) – Styremedlem
Åge Pedersen (ÅP) – Styremedlem
Tom A Krogdahl (TK) - Styremedlem
Hedvig L Hasund (HH) – Styremedlem
Maria Myrland (MM) – Stambokfører
Hanne M Lund (HML)- Forbundssekretær/
sponsorkoordinator

Saksnr.

Ref.:
Sted:
Dato:

Utstedt:
11.05.2018
Scandic Gardermoen
26.04.18

Ikke innkalt
Britt Jarling (BJ) – Varamedlem

Tekst
Møtet åpnet kl. 16:00

01-18

Min Katt
Det er invitert til møte i Finland 7. juni, det er kontraktsfestet at vi skal ha oppdaterings- og
utviklingsmøter hvert halvår. Neste møte vil finne sted i Norge ca november 2018. Styret
har bestemt at president og stambokfører (Maria) reiser. Arbeidsgruppen kontaktes og bes
sette opp spørsmål og mulige ønsker som kan tas opp med Soumen Kissaliitto, herunder
også felles vei videre for bruk av programmet.
Det jobbes stadig med små oversettelser. Modulen for utenlandske utstillere er klar i løpet
av kort tid.

02-18

Sponsorer.
RC/Agria har en toårig avtale som hovedsponsor fram til 2019
KokoKatt – er i forhandlinger om ny avtale for 2018
Hills – er med som sponsorer for 2018
PPP (med fôret Farmina og Everclean sand) – er kommet inn som sponsorer for 2018
Eukanuba er kommet inn som sponsor for 2018.

17-17

Tilhenger burpool
Styret besluttet å reparere vår eksisterende henger, for å sikre at vi har henger og lagring av
burene resten av året. Arbeidet med å finne ny henger innenfor besluttet budsjett fortsetter,
men dette har vist seg vanskelig på grunn av stor etterspørsel etter denne typen henger.
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03-18

Oppdretterdiplomering
Lovkomiteen melder at databasen med spørsmål nå er under oppdatering. LK setter
sammen spørsmål til oppgavene. Ferdige utfylte oppgaver sendes til kontoret.
Klubbene oppfordres til å informere sine medlemmer om muligheten for diplomering,
påmeldingsfrist 15/6, ny omgang til høsten.
Informasjon om diplomeringen sendes ut til klubbene i løpet av kort tid.

07-18

NRRs lovverk
Roald Westre deltok på starten av styremøtet, hvor det ble foretatt en gjennomgang av alle
endringer gjort i lovverket (både for FIFe og NRR). Oppdatert lovverk for 2018 er nå lagt
ut på nrr.no.

08-18

Komiteer og utvalg
UK: Li Seim har trukket seg fra UK, styret takker Li for innsatsen gjennom mange år.
NRRs styre har utpekt Signe Sirevaag Thorsen (ROR) som nytt medlem til UK. Signe har
lang erfaring som utregner av Årets Katt og bred erfaring som klubbsekretær.

10-18

Strategigruppe for NRR
NRR har fått en henvendelse fra et enkeltmedlem om at NRR bør ha en strategigruppe.
Styret er enig i dette og vil sette opp et mandat og en videre plan, som presenteres på
styremøtet i august.

11-18

Klage på tildelt stamnavn
Det har kommet inn klage på tildelt stamnavn. Innklager mener det er for stor likhet med et
eksisterende stamnavn.
Til opplysning finnes det 17 registrerte stamnavn i FIFe med samme første del på navnet.
Klagen avvises.

DK Saker:
DK sak 02-17:
Vedtak:
Det er funnet tilstrekkelig bevist at det er brudd på DiR § 6 c, d og e.
Samt forsøk på brudd på OR § 4.2
Grunnet omfanget av saken, alvorsgraden med konsekvenser for rasens miljø, samt
tidligere suspensjoner, blir innklagede ilagt eksklusjon i 5 – fem – år.
Forføyning:
Alle katter i innklagedes eie, jfr. Min Katts database, blir gitt avlsforbud i 5 – fem år, fra
dags dato.
NRRstyrets vedtak med forføyninger sammenfaller med innstilling fra DK.
Ingen av NRRstyrets medlemmer ble vurdert inhabile i saken.
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DK sak 03-17:
Vedtak: NRRs styre avviser saken. Dette er i NRR sammenheng en konflikt bunnet i kjøp
og salg og det forekommer derfor pr. i dag ikke brudd på FIFes eller NRRs regler.
NRRstyrets vedtak sammenfaller med innstilling fra DK. Ingen av NRRstyrets medlemmer
ble vurdert inhabile i saken.
Styret vil videre vise til FIFes lover her:
OR § 2.3.1 Avtaler
Alle avtaler eller begrensninger i forbindelse med kjøp av kattunger og bruk av hannkatt for
avl skal foreligge skriftlig for å unngå misforståelser.

DK sak 06-17: Kommet inn etter at innkalling til styremøte ble sendt ut.
Vedtak: Det er funnet tilstrekkelig bevist at det foreligger brudd på DiR § 6 b, c og e.
Grunnet alvorlighetsgraden med forsettlig dokumentforfalskning i forbindelse med
vaksinasjoner samt brudd på DiR § 6 b, c og e, blir innklagede ilagt suspensjon i 2 – to – år
fra NRR.
NRRstyrets vedtak sammenfaller med innstilling fra DK. Ingen av NRRstyrets medlemmer
ble vurdert inhabile i saken.
Eventuelt Klage fra utstiller– manglende katt i panel: Styret har sett på saken og synes at det er en
beklagelig hendelse, dessverre så er det nå ingenting som kan gjøres nå.
Svar er sendt til innklager fra kontoret.
Nyansatt stambokfører: Marianne Hauge – oppstart 2/5, vi ønsker henne velkommen! Det
vil være en overlappingsperiode med Maria frem til 30/6.
Hovedtildeling av utstillinger: Grunnet trykkfeil i skjema utsettes fristen til 1/6.
Min Katt workshop: Styret ønsker å undersøke om det er grunnlag for å arrangere en Min
Katt workshop – 8.-9. september 2018 - med deltakere fra klubbstyret i alle klubber.
(BURAKs utstilling denne helgen er avlyst)
Styrets forslag: Varighet: Fra lørdag lunsj til søndag ettermiddag. Sted: Gardermoen.
Betaling: Klubbene betaler opphold og mat, NRR dekker reise for 1 deltaker pr klubb.
Ønsker klubbene å sende en ekstra (maks 2 ekstra) deltakere fra sitt styre, må både reise og
opphold for disse dekkes av klubben. NRR dekker møtelokale. Styret undersøker mulige
sted og priser. Det forventes at deltakerne tar med egne pc-er.
Planlagt opplegg: Vi ser for oss en felles introduksjon, deretter gruppearbeid og
plenumsarbeid med gjennomganger og åpning for spørsmål. Arbeidsgruppen vil være til
stede gjennom hele helgen for support og opplæring. Det vil bli gjennomgang av alle
moduler av programmet som er relevant for klubber og enkeltmedlemmer. Vi vil ha felles
middag lørdag kveld med sosialt samvær.
Klubber som har interesse for å delta, sender beskjed til NRRs kontor snarest og senest
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innen 15. juni, med antall interesserte deltakere, slik at vi raskt kan danne oss en oversikt
over antallet, og lettere regne ut pris. Frist for bindene påmelding og pakkepris vil sendes ut
på bakgrunn av innmeldt interesse fra klubbene. Vi håper så mange klubber som mulig vil
sende deltakere. ☺
.
SWS 2020 – Adelkatten hadde eneste søknad inne til dette arrangementet. UK har vurdert
søknaden, og tildelt SWS 2020 til Adelkatten. NRR ønsker lykke til med forberedelsene!

Forslagene til FIFes GA ble gjennomgått, det har ikke kommet innspill fra klubbene pr i
dag, noen enkeltmedlemmer har tatt direkte kontakt med delegatene. Frist for innspill er 14.
mai.
Behandlet mellom styremøtene:
SWS 2019 og Trønderkattens utstilling – besvart
Forespørsel fra klubb om aldersdispensasjon for assistent – besvart
Henvendelse fra klubb angående utestående fordringer fra tidligere
enkeltmedlem – besvart. Styret håper at klubben får løst saken på best mulig måte
for begge parter
Forslag fra LK om endringer i DiR, dette oversendes til DK for innspill til styret.
Prisliste – ny prisliste gjeldene fra 1.6.2018 ligger vedlagt.
Økonomi NRRs styre vil sette opp og sende ut en periodisk oversikt etter styremøte i juni. NRR har
store utgifter i år, som allerede varslet i vedtatt budsjett på GF.

Rapporter fra komiteer
AR
UK
HU
LK
DK

Ikke mottatt
Mottatt
Ikke mottatt
Løpende kontakt
Mottatt
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Fremtidige møtedatoer:
11. juni og 16 august. (evt 7. september)
(innkalling til augustmøte vil komme nært opp til møtet pga ferie.)

Gøran Vinje
President

Tor Arild Jacobsen
Visepresident

Terje Krogh
Styremedlem

Tom A Krogdahl
Styremedlem
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