NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Møtereferat
Styremøte
Ledet av
TK
Referent: MRH

Til stede
Terje Krogh – President
Tor A Jacobsen - Visepresident
Maria Myrland – Styremedlem
Hedvig Hasund – Styremedlem
Pia Egemark– Styremedlem
Jan Stalder– Styremedlem
Åge Pedersen - Varamedlem
Evy Hoel – Varamedlem
Marianne Rapp Hauge – Stambokfører

Saksnr.

Utstedt:
Sted:
Dato:

Via Teams
19.08.2021

Meldt forfall:
Hanne M. Lund

Ikke innkalt:

Tekst
Møtet åpnet kl. 16:00.

01-18

Min Katt – Det har blitt gjennomført noen nye oppdateringer. Nytt nå er at om
hunnkatteier som også eier hannkatt som er brukt i parringen slipper å godkjenne som
hannkatteier før registreringen blir godkjent.

04-20

COVID-19 Smittesituasjon – tiltak og konsekvenser
Etter at landet har vært nedstengt siden mars 2020 har utstillinger begynt å komme på
agendaen igjen. Det var Jærkatten som var første klubb ut. Flere klubber planlegger å
avholde utstilling i høst, og vi krysser fingre for at det ikke blir nye nedstenginger eller
skjerpede tiltak som stikker kjepper i hjulene for arrangementene. NRRs styre vil fortsatt
anmode alle om å være forsiktige og overholde smittevernreglene som til enhver tid er
gjeldende.

09-20

NRRs GF 2021
Vi holder frem planleggingen om fysisk avholdelse av GF helgen 17-19 september.
Da Olavsgaard skal operere som karantenehotell, er årets GF flyttet til Lily Country Club på
Kløfta. Informasjon om hotellet med priser er sendt klubbene. NRRs styre ønsker å dekke
inn prisdifferansen mellom hotellene med omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett. Vi vil
også i år ha personstemmegivingen elektronisk ved bruk av Mentimeter
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DK 03-21 Innklagede får en advarsel og en påminnelse om å opptre med respekt for hverandre og ikke
opptre på en måte som kan virke krenkende eller være til skade for kattesaken (GL § 3) for å
ha navngitt en oppdretter i et kritisk innlegg på nett.
DK 04-21 Styret finner det ikke bevist at innklagede har solgt en katt med alvorlig og arvelig sykdom
da det ikke foreligger noen dokumentasjon fra veterinær angående dette.
Men det er ført bevis for at innklagede har unnlatt å følge OR §4.2 E.e.4, som omhandler at
alle avkom skal registreres i stamboken og at bevis for dette (stamtavlen) skal følge katten
ved salg.
Eierskifte beskrevet i OR § 4.2 E.e.2 er heller ikke foretatt.
Innklagede ilegges 3-tre måneders avlsforbud.
Behandlet som fraværsdom.

Eventuelt:
Det har ikke kommet noe respons på høringen fra Mattilsynet som ble sendt ut til klubbene.
Burpoolen.
Under Jærkattens utstilling observerte utstillere, klubbens representanter og styrets
medlemmer som var til stede at den generelle forfatningen av burene våre er dårlig.
Mange bur er preget av rust, løse side og bakplater, ødelagte eller ubrukelige låser.
Styret skal lage en plan for hvordan vi skal angripe og få ordnet dette.
Ikke oversendt forslag
Dessverre er ikke NRRs forslag fra NRRs GF i 2020 blitt oversatt og oversendt FIFe. Dette
er en stor glipp som NRR beklager på det sterkeste har skjedd. Vi vil gjøre vårt beste for at
slike feil ikke skal skje i fremtiden. Forslaget blir forsøkt tatt med til neste FIFe GF i mai
2022.
SWS 2023
WW-gruppen foreslår som før at Adelkatten tilbys arrangementet i sin helhet som erstatning
for SWS2020. Vi vil bistå om klubben ønsker det, men klubben viste i forkant av SW 2020
at de hadde svært god planlegging på arrangementet.
Det vi eventuelt ser for oss et samarbeid om er profilering av WW24 på utstillingen og en
stand, samt et samarbeid om dommere for å unngå stor overlapping. Eventuelt kan vi gå
sammen med klubben om det er hensiktsmessig i forhold til innkjøp/avtaler som trengs til
begge arrangementene.
Styrets kommentar: Styre tar gruppens innspill til orientering, forespørsel er oversendt
Adelkatten.
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Presidenten reiser ikke som delegat til årets FIFe GF
Vår president er dessverre forhindret fra å reise som delegat til årets FIFe GF. Dette ble
meddelt styret etter fristen for påmelding til FIFes GF som var 31/7, styret har gjort sitt beste
for å finne en god erstatter, og etter noen sonderinger ble Maria Myrland utpekt som NRRs
delegat.
Enkelte i styret opplevde presidentens leder i Aristokatt som uheldig
Styret ønsker å informere om at flere medlemmer i styret synes presidentens leder i siste
Aristokatt fremstår uheldig, da den kan oppfattes som at det er ønskelig med en
omstrukturering av NRRs kontor. Dette var helt ukjent for våre ansatte og resten av styret,
og flere styremedlemmer mener dette utgjør en uheldig merbelastning for NRRs ansatte.
Maria Myrland trekker seg som styremedlem fra og med NRRs GF
Maria Myrland har meddelt styret at hun trekker seg som styremedlem fra og med NRRs
kommende GF i september.
Valgkomiteen er informert om Marias avgjørelse.
Hennes begrunnelse for å trekke seg er at hun opplever at dialogen med presidenten ikke
fungerer og at hennes kompetanse ikke blir brukt eller lyttet til i styret, og hun finner det
derfor meningsløst å være styremedlem videre.
NRRs styre tar avgjørelsen til orientering, og respekterer Marias avgjørelse.

Økonomi: 2021 seg å være stabil økonomisk sett. Avlen er fortsatt jevn stigene, og viser ingen tegn til
å avta med det første.
Rapporter fra komiteer
AR
Mottatt
UK
Ikke mottatt
LK
Løpende kontakt
DK
Ikke mottatt
NRRs styre minner om at alle komiteer, råd og utvalg skal sende inn rapporter i god tid før de
oppsatte styremøtene.
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