NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Møtereferat
Styremøte
Ledet av
TK
Referent: HML

Til stede
Terje Krogh – President
Tor A Jacobsen - Visepresident
Maria Myrland – Styremedlem
Hedvig Hasund – Styremedlem
Pia Egemark– Styremedlem
Åge Pedersen - Varamedlem
Hanne M Lund - Forbundssekretær/
sponsorkoordinator
Marianne Rapp Hauge – Stambokfører

Saksnr.

Utstedt:

03.12.2020

Sted:
Dato:

Via Teams
26.11.2020 Julemøte

Meldt forfall:
Jan Stalder– Styremedlem
Evy Hoel – Varamedlem

Ikke innkalt:

Tekst
Møtet åpnet kl. 16:00.

01-18

03-20

04-20

Min Katt –
Det har blitt utarbeidet en grundig analyse av Min Katts kapasitet til å håndtere store
utstillinger. Utstilling på opp til 1300 ++ katter takles fint av programmet. Det jobbes med
å fylle opp testutstillingen til 2000 katter.
OBS: Det som er svært viktig å ta hensyn til når man administrerer store utstillinger i Min
Katt er linjehastigheten. For lav hastighet gir store tregheter i systemet. Om man er usikker
på hastigheten under utstilling, så anbefales det å gardere seg med trådløse rutere eller
mobiltelefoner med minimum 4G.
Min Katt – Neste oppdatering vil inneholde et funksjonsvalg som gjør at utstillere ikke kan
huke av for flere priser når de melder på utstilling. Det vil forhindre misforståelser der
utstillere har betalt for flere klasser men kun meldt på i en.
Profilering av ny burbilhenger– Design er bestemt, prisoverslag på 50 000,- + MVA er
mottatt. Bestilling er gjort og arbeidet er i gang.
COVID-19 Smittesituasjon – tiltak og konsekvenser
Det ble sendt inn tilbakemeldinger fra en håndfull klubber. De fleste forslagene gikk på
konkrete korrigeringer og tydeliggjøringer. Vi ser at smittesituasjonen nå er mer alvorlig enn
på lenge, og henviser fortsatt til tidligere utsendt skriv vedrørende COVID-19. Av samme
grunn lar vi også smittevernskrivet bero inntil videre, da det ikke vil være aktuelt med

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

Vår hovedsponsor:
Side 1 av 4

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

utstillinger på en stund. Når situasjonen igjen er slik at utstillinger kan avholdes vil skrivet
revideres og oppdateres etter da gjeldene smittevernregler.
09-20
NRRs GF 2021
Innbydelse vil sendes ut som normalt, samtidig som det jobbes med å finne praktiske
løsninger på avholdelse av GF. GF er ikke før 12. mars, så sitasjonen kan endre seg mye før
den tid. Det sees på flere ulike alternativer for avholdelse, og en endelig bestemmelse rundt
hvordan dette gjennomføres vil ikke tas før i januar 2021. I utgangspunktet jobbes det ut fra
fire ulike scenarier: 1. Avholdelse som normalt. 2. Redusert GF, kun en delegat pr klubb
med alle klubbens stemmer, pluss styret og funksjonærer. Ca 30+ stk. 3. Elektronisk- og
med redusert sakskart. 4. Utsette til nærmere sommeren. Det siste kan gi utfordringer ift
forslag til FIFes GA, om denne avholdes som planlagt. Styret har også begynt arbeidet med
forslag.
DK 04-20 Styret har fått henvendelse fra DK vedrørende tolkning av regelverket. Spørsmålet oversendt
LK.
DK 06-20 Bakgrunn for saken:
Salg av kattunge med manglende stamtavle.
Det viser seg ved videre saksbehandling at det dreier seg om flere lignende forhold.
• Brudd mot OR § 4.2 bokstav E. e. 4
• Brudd mot OR § 4.2 bokstav G. a
• Brudd på NRRs kjøpekontrakt punkt 5.
Innklagede blir ilagt et generelt avlsforbud, som da gjelder hele oppdrettet i 6 -seksmåneder fra vedtakets dato.
Videre pålegges innklagede i sanksjonstiden og registrere og betale for alle manglende
stamtavler for å unngå at tredjepart (kattungekjøpere) blir skadelidende.
Vedtaket er fattet som fraværsdom, jf. DiR § 6, siste ledd.
Katter registrert på innklagede på ikrafttredelsestidspunktet og/eller senere, kan ikke avles
på i sanksjonsperioden. Evt. avkom av slike katter født i sanksjonsperioden kan ikke
omregistreres til NRR via andre forbund, verken av innklagede eller andre.

Eventuelt:
Oppdretter ekskludert – ønsker å oppheve klasse to:
En oppdretter er ekskludert fra NRR, men søker å få opphevet en stamtavle på en av sine
katter fra klasse to til en. I utgangspunktet er oppdretter nektet all kontakt med NRR, og
mistet alle rettigheter til tjenester fra forbundet. Allikevel er det i dette enkeltstående tilfellet
sannsynliggjort av kjøper av katten at denne katten reelt ble solgt og overdratt som kattunge
i tidsrommet rundt fastsettelse av vedtak. Kontrakter og øvrig dokumentasjon underbygger
dette, og det faktum at kattungen ble solgt som framtidig avlskatt. Kjøper har også garantert
at katten ikke skal brukes i avl i noen relasjon til oppdretter. Styret velger i dette konkrete
tilfellet å innvilge opphevelse av klasse to.
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Sammenslåing av klubber:
Tidligere TERAK og VERAK har nå vært gjennom en sammenslåingsprosess, og er nå
offisielt blitt: Vestfold og Telemark Rasekattklubb – VTR. NRR gratulerer, og ønsker lykke
til videre.
Bekymringsmelding fra medlem på feil i importstamtavle
Et medlem har sendt et brev direkte til NRRs styre som omhandler ulikheter i stamtavle
mottatt fra NRR og original importstamtavle. Medlemmet utrykker bekymring rundt dette og
kvaliteten på stambokføringen. Ingen av de påpekte ulikhetene gjelder feil identitet på katter
eller genetiske umuligheter. Ved gjennomgang ser man at flertallet av ulikhetene skyldes at
NRRs stambok allerede har disse kattene i sitt system, og disse registreringene er av nyere
dato enn registreringene i importstamtavlen, der de påpekte ulikhetene utelukkende befinner
seg i de to eldste generasjonene på stamtavlen. Siden NRRs registreringer er nyere, og også i
overenstemmelse med stambøkene i SVERAK og Felis Danica, ansees disse registreringene
som mest oppdaterte og korrekte. Det var også en bokstav uteglemt i et kattenavn og en
uteglemt caps lock, som har blitt rettet opp. NRRs styre bemerker at medlemmet gjerne
kunne spurt stambokfører om dette, og anser det som fullstendig unødvendig og overdrevet å
sende dette direkte som en bekymringsmelding til NRRs styre.

Styregodtgjørelse 2020
I lovverket står følgende om styregodtgjørelser:
DI: § 1 Reise og diettregulativ
1.2 NRRs styre
Medlemmer i NRRs styre gis en møtegodtgjørelse for hvert fremmøte. Presidenten får ikke
denne godtgjørelsen, men i stedet et fast beløp pr år.
NRRs president får kr.10 000 – titusen kroner – fast pr. år i godtgjørelse.
De resterende medlemmene og varamedlemmene får kr. 400,- pr. møte hvor de fysisk er til
stede. Møter på f.eks. mail/sms o.l. omfattes da ikke av en slik godtgjørelse. (→ GL §§ 18-8
c, d, 24.) Dette vedtaket har virkningsdato fra GF 2010. (GF 2010).
Regelverket vil slå ut i 2020 slik at det kun er presidenten som får godtgjørelse for innsatsen,
og ingen av de andre styremedlemmene. Dette har sannsynligvis ikke vært intensjonen da
regelverket ble vedtatt, og framstår slik situasjonen er med Covid-19 i 2020 som utilsiktet
urimelig.
I 2020 har situasjonen gjort at man har blitt forhindret fra å avholde styremøtene fysisk, selv
om dette har vært sterkt ønsket. Det har vært avholdt samme antall møter som tidligere år,
men via Teams. Alle møtene har vært terminfestede. Styret anser at intensjonen i overnevnte
lovtekst er ment som at man skal ha godtgjørelse for den faktiske innsatsen og deltakelse på
de terminfestede styremøtene og i styrearbeidet, og at det derfor bør kunne sees på et unntak
fra regelverket for 2020.
Styret ønsker tilbakemeldinger fra klubbene om de har noen innsigelser på følgende forslag:
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Regelverket rundt styrehonorar vil slik situasjonen er i 2020 slå ut som utilsiktet urimelig.
Styrehonorar i 2020 utbetales for deltakelse pr styremøte som om de har vært fysiske, da
situasjonen i samfunnet har forhindret fysiske møter. Vi anser at reglene opprinnelig ble
laget for å forhindre at man tar ut honorar for elektroniske møter som kommer i tillegg til
fysiske, terminfestede møter, og/eller at fysisk oppmøte til slike møter skal bli valgfritt. Slik
situasjonen er nå med covid-19, har elektroniske møter måttet erstatte fysiske møter. Å
betale ut honorar for elektroniske styremøter i 2020 vil ikke utgjøre avvik i styregodtgjørelse
i forhold til utbetalinger tidligere år, og vil også være i tråd med budsjettet vedtatt på GF
2020. Det gjøres samtidig oppmerksom på at reisekostnadene i forbindelse med styremøter
etter nedstengingen i mars 2020 er null.
Vi håper klubbene bifaller dette, og ønsker eventuelle tilbakemeldinger på forslaget innen
16.12. 2020.

Økonomi: Foreløpig er situasjonen god i NRR, og det ligger pr 31.10 an til et overskudd. Den
forventede nedgangen i registreringer er ikke kommet, i stedet er vi pr dd passert fjoråret,
samtidig som utgifter er redusert som følge av avlyste utstillinger og generelt mindre
aktivitet på andre områder enn avl.

Rapporter fra komiteer
AR
Mottatt
UK
Mottatt
HU
Ikke mottatt
LK
Løpende kontakt
DK
Mottatt
NRRs styre minner om at alle komiteer, råd og utvalg skal sende inn rapporter i god tid før de
oppsatte styremøtene.
Fremtidige møtedatoer:
21. januar og 18. februar.

Terje Krogh
President

Tor Arild Jacobsen
Visepresident

Pia Egemark
Styremedlem

Maria Myrland
Styremedlem
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