NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Møtereferat
Styremøte
Ledet av: GV
Referent: HL

Tilstede
Gøran Vinje (GV) – President
Tor Arild Jacobsen (TAJ) - Visepresident
Jan Stalder (JS) – Styremedlem
Maria Myrland (MM) – Styremedlem
Terje Krogh (TK) – Styremedlem
Hedvig Hasund (HH) - Styremedlem
Marianne Rapp Hauge – Stambokfører
Hanne M Lund (HML) - Forbundssekretær/
sponsorkoordinator

Saksnr.

Ref.:
Sted:
Dato:

Utstedt:
20.09.2019
Gardermoen B&B
05.09.2019

Meldt forfall:

Ikke innkalt:
Evy Hoel –vara
Eva Dahl Eide - vara

Tekst
Møtet åpnet kl. 16:00.

01-18

Min Katt - Gjennomgang av status og fremdrift.
Betalingsmodul – Noen detaljer gjenstår før den er klar. Det jobbes uttesting og
elektroniske signeringer. Informasjon vil bli sendt ut.
Helsedel - Det jobbes fortsatt med omstrukturering av helsedelen, og det tas sikte på å ta
denne i bruk 7-8. oktober. Det vil også bestilles opp en modul som kommuniserer med
Provet – et datasystem for veterinærer som er på vei inn på det norske markedet. Da vil
veterinærer som bruker systemet kunne legge attester ol direkte inn på katten det gjelder.
Provet brukes allerede av Evidensia.
Ny helseinformasjon
Vi ble orientert om utviklingen av helt ny helsedel som forventes implementert i løpet av
året. Da vil også eier kunne legge inn ikke verifiserte tester, og også gentest av farge og
annet. Dette kommer vi tilbake til når implementering nærmer seg. Det er en veldig stor
endring, og dette må testes grundig før det implementeres i programmet.
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Problemer/mangler ved brukertilganger
Vi diskuterte problemer med tilgang for klubber, NRR mener klubbene har for liten tilgang
til egen utstilling blant annet, det er krevende for klubber å etteranmelde katter, samt å
bytte katter for eiere. Dette er nå blitt rettet opp, og klubbene har nå tilgang til å melde på
katt, og bytte katt på vegne av utstiller.
Backup ved nedetid
Tiina Rasanen har personlig laget en offlineløsning for å kjøre utstilling. Alt som kreves er
en spesiell liste (som vi mangler pr. i dag) som lastes ned før utstillingen, der all info finnes
om alle kattene. Da kan resultat registreres, diplomer skrives ut og nomineringslister lages.
Og så kan alt lastes inn i Min Katt når utstillingen er over, eller tilgangen er tilbake. Det er
ønskelig at også NRR har denne muligheten, noe vi vil sørge for så raskt som mulig.
Status: Den manglende listen er på plass, og det forventes at backup-modulen er på plass
snarlig.
Rapporten som benyttes som back-up for en utstilling er lagt inn i Min Katts
utstillingsmodul under «Rapporter», den heter «Utstillingskatalog» og denne lastes ned til
Excel som back-up.
Andre temaer
Det vil snart sendes ut nye brukermanualer oppdatert med de siste endringer, og
tydeliggjort der vi erfaringsmessig ser at problemer oppstår. De nye brukermanualene for
utstilling er snart klare, og vil sendes ut til klubbene i løpet av kort tid, de vil også bli
tilgjengelig på hjemmesiden.
03-18

Oppdretterdiplomering - Prøvene er rettet og tilbakemeldinger er underveis til
kandidatene.

10-18

Strategigruppe for NRR - Det har oppstått noen forsinkelser ved utsendelse av nye
spørsmål til klubbene. Det jobbes med saken og vil bli sendt ut så snart det er praktisk
mulig, forventet i oktober.

15-18

Mjøskatten
Regnskapet er ferdig bokført og NRR avventer en endelig rapport fra regnskapsfører.
Utstillingen viser et stort underskudd, og Mjøskatten har store utestående beløp til flere
kreditorer. Dersom det finnes private krav, bør disse meldes inn til NRR omgående.

03-19

«Dyr for alle»
Erfaringer og tilbakemeldinger fra katteeiere, raseringer og andre deltagere fra NRR etter
årets gjennomføring er jevnt over svært gode. NRR er blitt spurt om å være med også til
neste år, noe NRRs styre har takket ja til allerede. Profileringen av katterasene våre,
forbundet vårt og hobbyen vår oppleves som svært god ved denne type arrangement.
Evaluering av årets gjennomføring har gitt verdifull erfaring på hva som fungerte bra og hva
vi bør endre, og gir utgangspunkt for våre ønsker for neste år med henhold til størrelse på
stand, antall katter, foredrag vi bør videreføre etc.
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NRRs styre vil igjen få takke alle som var med og bidro til at denne messa ble så vellykket
for NRRs del og håper det vil gi dere og flere et ønske om å være med til neste år.
06-19

SWS 2020 – Adelkatten har forespurt NRR om dekning av kostnader for bruk av bur utover
NRRs ordinære burpool i Sør-Norge. NRR har sagt ja til å dekke frakt av burpoolen fra
Nord-Norge til utstillingen ved behov.

07-19

Burpoolen
NRRs styre og ansatte fikk gått gjennom resterende kassetter med bur på dugnad fredag
6.september. Mye feil-stripsede bur er nå korrekt. Vi takker Geir Mikalsen, leder i LIRAK,
for å skaffe hjelp til sveising av ødelagte ben.
Ny prosedyre med rapportering av hvilke burkassetter og antall bur klubbene har brukt etter
avholdt utstilling på skjema til NRRs kontor vil videreføres.
Innføring av bøter for skitne og ødelagte bur vil vurderes fremover.
Da burene er klubbenes eiendom bør alle ha en interesse av at disse vedlikeholdes og
behandles så bra som mulig, slik at levetiden deres ikke forkortes. Klubber som benytter
riggelag, er ansvarlige for at også riggelagene setter opp og pakker ned burene korrekt, og at
renholdet er optimalt. Den røde kassetten er nå nesten tom og ødelagte bur kan igjen settes
her, og kassetten settes alltid ytterst på hengeren ved pakking. IKKE skriv på bur, bord,
kassetter med sprittusj at et bur er ødelagt!
NRR har investert i ny tralle til de store bordene. Det jobbes også med ny løsning for
oppbevaring av panelbordene.

DK 01-19 Oppdretter innklaget for å ha solgt katter fra katteri med smittsom sykdom som igjen har
blitt syke hos nye eiere. Oppdretter er ilagt kjøp-, salgs-, avls- og utstillingsforbud (jf NRRs
Karantenereglement) inntil alle kattene i katteriet er friskmeldt. Det utstedes stamtavler til
kattunger som har flyttet til nye eiere for å unngå å ramme 3. part.
I tillegg ilegges et generelt avls- og utstillingsforbud for brudd på punktene 1.1.3-1.1.5,
4.1.1.-4.1.5 og 4.1.6 i Standard Kattehold og OR §§ 1 og 2 inklusive tillegg for NRR på ett 1- år fra vedtaksdato.
DK 02-19 Oppdretter innklaget for manglende levering av NRRs kjøpekontrakt og helseattest ved salg
av katter OR § 2.3.1. Innklagerne ser sammenheng mellom helseproblemer hos to av kattene
med påfølgende død, og manglende attester ved kjøpet. DK finner ingen direkte
sammenheng mellom manglende helseattester og de to aktuelle kattenes helseproblemer. DK
finner det derimot sannsynlig at NRRs kjøpekontrakt og helseattest ikke har fulgt med
kjøpet i alle de innklagede tilfellene. Innklaget ilegges et 3 måneders avlsforbud.
DK har gjort vedtak i saken da NRRs styre ikke er beslutningsdyktig pga inhabilitet.
DK 03-19 Sendt i retur til DK for supplering.
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Eventuelt: Henvendelse fra medlem vedrørende konflikt rundt fôrvert og tilbakelevering av katter.
Anbefales å kontakte politiet, da NRR ikke har myndighet i slike saker.
Adelkatten pålegges av NRRs styre å rette feilinformasjon vedrørende påmeldinger til SWS
2020 fra utstillere utenfor NRR.

Økonomi: Økonomirapport for mnd 1-7 ligger vedlagt.
Rapporter fra komiteer
AR
Mottatt
UK
Mottatt
HU
Ikke mottatt
LK
Løpende kontakt
DK
Mottatt
Fremtidige møtedatoer:
10. oktober, 14. november, 16-17. desember- julemøte, 23.januar 2020. GF.
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