NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Møtereferat
Styremøte
Ledet av: GV
Referent: HH

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

Saksnr.

Ref.:
Sted:
Dato:

Utstedt:
27.06.2018
Gardermoen B&B
11.06.18

Meldt forfall
Terje Krogh (TK) – Styremedlem

Ikke innkalt
Britt Jarling (BJ) – Varamedlem

Tekst
Møtet åpnet kl. 16:00

01-18

Min Katt
Gjennomgang av status og fremdrift,
Gøran og Maria rapporterte fra møte med Suomen Kissaliitto:
Ingen av vedtakene fra FIFes GF vil medføre at vi gjør endringer i programmet.
Utenlandsmodulen – påmelding for medlemmer utenfor NRR – er ikke fullt ferdig testet
enda, det legges press på utvikler for å få fortgang. Oversettelsene har blitt gjennomgått,
det er en del «rusk» som må ryddes opp, dette oversendes utvikler.
PetVet er en integrert del av programmet Min Katt i Finland, og brukes av
forsikringsselskaper og veterinærer i Norden. Styret har sjekket med AniCura klinikkene
og de bruker et annet program. Styret sjekker med finnene om dette evt kan integreres på
samme måte.
GDPR og Min Katt – det vil bli gjort viktige og nødvendige endringer i programmet som
gjør at vi overholder kravene for GDPR i hele Min Katt. Kostnad for dette som finnene har
innhentet viser at vi må betale ca 1.400 €. Dette er billigere enn forventet.
Betalingsmodul – som er kompatibel med norske banker og brukere jobbes det videre
med. Vi har betalt for dette, så det skal på plass.
Sletting av kansellerte katter – dette skal ikke kunne gjøres av klubbene, da dette er
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grunnlaget for tilbakebetaling av utstilleravgift når betalingsmodulen er operativ. Da vil en
påmelding være gyldig først ved betalt avgift. Knappen for å godkjenne kansellerte
påmeldinger skal fjernes så det ikke blir så lett å klikke feil, og å godkjenne kansellerte
påmeldinger i oversikten.
Referat fra møtet er mottatt fra finnene og gjengitt her.
Det understrekes at all kommunikasjon om og rundt programmet er åpen og går i kopi til
alle parter. Neste møte med Suomen Kissaliitto avholdes i juni 2019 i Oslo.
Mulighet for offline modul undersøkes, dette bør følge med systemet uten ekstra kostnader.
17-17
03-18

10-18

12-18

Tilhenger burpool
Hengeren er reparert og EU-godkjent, jakten på ny henger vil allikevel fortsette.
Oppdretterdiplomering
LK melder at det er et stort arbeid å lage prøvene og fasit til disse. Det forventes utsendelse
av prøver så snart som mulig for første runde. Det er kommet inn 35 kandidater som ønsker
å ta prøven og det er veldig gledelig. Det bli en ny runde til høsten.
Strategigruppe for NRR
Mandatet er planlagt ferdig til presentasjon for NRR i august. To styremedlemmer jobber
med dette og vil knytte til seg nøkkelpersoner.
GDPR – ny personvernlovgivning
Medlem av SVERAKs styre er jurist og jobber med dette til daglig. Hun hadde et innlegg
på FIFes GF hvor hun informerte alle forbund om følgende dette har for oss som
organisasjon, både på nasjonalt nivå og klubb nivå. Se info i Aristokatt!
Avkrysningen «jeg godkjenner FIFes regelverk» som vi har i Min Katt er tilstrekkelig for
publikasjon av eiers navn og klubbtilhørighet, sammen med kattens navn, i
utstillingskatalog. Vi må få lagt inn en knapp hvor utstillere gir tillatelse (eller ikke) til at
adresse, tlf-nr, og mail blir synlig i adresselista bakerst i katalogen.
Inntil utstillere kan reservere seg mot at slik info er synlig kan ikke klubbene legge
katalogen ut på nett under utstillingene våre, slik det har blitt for vane å gjøre.
Det er noe usikkerhet rundt oppdretters navn i katalogen. Styret kontakter SVERAK for
avklaring av dette og flere andre spørsmål.
NRR har sendt ut meddelelse til alle medlemmer, via Aristokatt, med informasjon om
hvordan og hvorfor vi lagrer informasjon om våre medlemmer. Det må også utarbeides en
oversikt over hva slags personlig informasjon NRR som organisasjon oppbevarer, og i
hvilken hensikt dette oppbevares. Dette må klubbene også sette seg inn i og ta tak i.

13-18

Møtehelg for representanter fra alle klubber 8.-9. september 2018 – Min Katt
10 klubber har svart ja at de er interessert så langt, frist for tilbakemelding var 14/6, men
med 10 klubber ser NRRs styre på dette som tilstrekkelig interesse for å gå videre med
planleggingen her. Hotell og konferanselokale ved Gardermoen vil bli undersøkt og priser
presenteres så snart vi har fått de.
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05-18

FIFes GA
NRRs delegater: Gøran og Maria rapporterte kort fra generalforsamlingen, begge NRRs
forslag falt; altså blir det ingen endringer på klasse 11 og 12 fra nyttår. SVERAK hadde
tilsvarende forslag som ble diskutert samtidig med vårt – dette forslaget falt også.
Se fullstendig referat fra FIFes GF i førstkommende Aristokatt.

DK Saker:
Anke i DK sak 06-17
NRRs styre finner det tilstrekkelig bevist at det ikke lenger foreligger brudd på DiR § 6 b)
og c). Derimot finner NRRs styre at det fortsatt foreligger brudd på DiR § 6 e):
e) på annen måte gjort seg skyldig i handlinger/virksomhet som klart skader kattesaken
og/eller NRRs allmenne omdømme.
NRRs styre har etter nøye vurdering kommet frem til at en slik oppførsel/handling som
oppdretter har begått mot kattungekjøper er helt uakseptabel, og et bevisst brudd på
DiR § 6 e)
Endret vedtak: NRRs styre opprettholder deler av opprinnelig vedtak i saken og gir
innklagede 6 - seks - mnd suspensjon, gjeldende fra og med vedtaksdato.

DK Sak 05-17
NRRs styre ser det tilstrekkelig bevist at innklaget har brutt:
* OR § 3.1 tilknyttet registrering av avlsdyr,
* OR § 4.2, tillegg E: stambokføring og registrering,
* OR § 5 rekvirering av stamtavler.
NRRs styre ser også at dette medfører brudd på:
• DiR § 6 c) «forbrutt seg mot NRRs eller FIFes lover og regler på grovere måte,»
• DiR § 6 e) «på annen måte gjort seg skyldig i handlinger/virksomhet som klart
skader kattesakens og/eller NRRs allmenne omdømme» ved å feilaktig framstå og
inngå avtaler som oppdretter, og signere kontrakter om stamtavler til solgte avkom,
uten å ha være registrert oppdretter.
Vedtak:
Innklaget blir suspendert fra NRR i ett – 1 – år, gjeldende fra vedtaksdato, eller fra dato
innklager melder seg inn i NRR tilsluttet klubb igjen.
Vedtak er i samsvar med innstilling fra DK. Ingen medlemmer i NRRs styre erklærte seg
inhabile i saken.
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Sak 04-17
Innklaget er ikke medlem i en NRR-tilknyttet klubb på nåværende tidspunkt. Det gis dermed
innklaget en advarsel om å påse at forutsetningene oppgitt i kjøpskontrakten blir fulgt,
dersom han/hun blir medlem av en NRR tilsluttet klubb på et senere tidspunkt. Styret ønsker
også å presisere bruk av NRR sitt helseattestskjema.
Vedtak er i samsvar med innstilling fra DK. Ingen medlemmer av NRRs styre erklærte seg
inhabile i denne saken.
DK sak 01-18
NRRs styre kan ikke se at innklaget, ut fra dokumentasjonen som er mottatt og innklaget sitt
tilsvar, har handlet på en måte som beviser dyremishandling. Et medlem av NRRs styre har
erklært seg inhabil i denne saken.
Vedtak: Klagen avvises.
Vedtaket er i samsvar med innstilling fra DK.
Klage på DK sak 02-17:
Klage på vedtak med varsel om søksmål.
NRRs styre kan ikke se at det er tilført nye momenter i saken som endrer deres vurdering
her. Vedtaket opprettholdes.
.
Eventuelt Ferieavvikling: Kontoret er stengt uke 29, ferie avvikles i perioden uke 26 til og med uke 32
Det har kommet en henvendelse fra Norges Varemesse om deltakelse på messe for og om
kjæledyr. Messen avholdes 16-18/8-2019. NRR har deltatt i møter og arbeidet med innhold
har så smått startet, mer informasjon kommer. Dette kan være en flott arena for klubber,
raseringer og NRR som forbund å profilere vår hobby

Behandlet mellom styremøtene:
Klage på DK sak 03-17: Tilsendte spørsmål er besvart i vedtaket. Spørsmål om NRRs
rutiner ved eierskifte er besvart. Klage på vedtak er mottatt fra advokat og videresendt
innklaget for tilsvar, da det er momenter der kun innklaget kan svare på.

Økonomi Økonomirapport fra Unimicro legges ved referatet
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Rapporter fra komiteer
AR
UK
HU
LK
DK

Ikke mottatt - AR avholder fysisk møte 13.06.2018
Mottatt: UK beklager på det sterkeste at premiene til Årets Nordnorske ikke kom frem i tide
Ikke mottatt
Løpende kontakt
Mottatt
Fremtidige møtedatoer:
16 august, 7. september, 11 oktober, 22 november
(innkalling til augustmøte vil komme nært opp til møtet pga ferie.)

Gøran Vinje
President

Tor Arild Jacobsen
Visepresident

Åge Pedersen
Styremedlem

Tom A Krogdahl
Styremedlem

Hedvig L Hasund
Styremedlem

Pancoveien 22a – 1624 Gressvik
 (+47) 69 61 27 54
kontoret@nrr.no - www.nrr.no

Vår hovedsponsor:
Side 5 av 5

