NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

HØRING TIL ALLE NRR-KLUBBER

Gressvik 03.02.2022

På NRRs GF i 2021 ble det vedtatt to NRR-tillegg til OR § 3.3 – Hunnkatt. Dessverre står tekstene i
forslaget som ble vedtatt som en del av FIFes lovtekst, og dette kan derfor ikke implementeres i OR § 3.3
slik det står i det vedtatte forslaget. Feilen oppstod først ved at forslaget ble fremlagt som et forslag som
må til FIFe, men det omforente forslaget som delegatene stemte over skulle være et NRR-tillegg, men her
var ikke teksten blitt justert deretter. Så GFn stemte over et NRR-tillegg til OR 3.3, men det vi fikk var en
tekst som må til FIFe slik den stod. (Feilen fra Grenlandspusens opprinnelige forslag 8 har også dessverre
blitt hengende med i referatet fra GF. Lovendringen gjelder OR § 3.3 Avlshunner, og ikke OR § 2.3.3
kattunger)
Her ser dere vedtatt tekst på forslag 8 og 9, fra referatet fra NRRs GF:

Som dere ser er ny tekst satt inn i lovteksten som tilhører FIFes OR, og det nevnes ikke noe om at vedtatt
lovforslag er et NRR-tillegg. Denne formelle feilen gjør at dette forslaget egentlig må til FIFe før det kan
tre i kraft. Da dette ikke var forslagsstillende klubber og generalforsamlingens intensjon har styret har
derfor valgt å sende dette ut på høring til alle klubbene, som da vil avklare om følgende tekst skal
implementeres i NRRs lovverk som et NRR-tillegg til OR § 3.3 Avlshunner:

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

Vår hovedsponsor:
Side 1 av 1

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Sak 08/21 og 09/21 Sunnmørskatten og Grenlandspusens samlende forslag.
OR § 3.3 Hunnkatt
Nye avsnitt
Tillegg for NRR:
En hunnkatt må ikke ha mer enn to kull i løpet av 12 -tolv måneder, med mindre en veterinær og NRR
skriftlig har tillatt noe annet. → GL § 1, STA §§ 1.1 og 1.2. SF AR §§ 2 og 3. GL § 32.
En hunnkatt tillates ikke paret mens den har diende kattunger, tidligste parring er 12 uker etter fødsel,
med mindre en veterinær skriftlig anbefaler noe annet.
Motivasjon:
Dette ble vedtatt som et NRR-tillegg på NRRs GF 2021 med følgende stemmeresultat
For: 38 Mot: 0 Avholdne: 7:
Dessverre var lovteksten i forslaget som ble vedtatt blandet inn sammen med FIFes tekst i forslaget, og
derfor har NRRs styre denne presiseringen og gjort om slik at dette nå er et NRR-tillegg.
NRRs styre ser på dette som en administrativ feil som dessverre ikke ble oppdaget hverken under GFn
eller senere da referatet kom ut, men det er ønskelig å få dette korrekt inn i lovverket vårt, slik
intensjonen var fra de forslagsstillende klubber.
Det er ønskelig at dette blir implementert i lovverket for 2022, slik intensjonen jo var, og dermed få
øyeblikkelig virkning hvis høringen blir vedtatt av klubbene.
Høringsfrist er satt til: 17.02.2022

Vennlig hilsen, for NRRs styre

Marianne Rapp Hauge
NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
Stambokfører
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