NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Møtereferat
Styremøte
Ledet av
GV
Referent: KLS

Til stede
Gøran Vinje – President
Åge Pedersen – Visepresident
Maria Myrland – Styremedlem
Pia Egemark– Styremedlem
Katrine Lie Strandos– Styremedlem
Fred Fredriksen – 1. varamedlem
Marianne Rapp Hauge – Stambokfører
Hanne M. Lund – Forbundssekretær

Utstedt:

03.02.2022

Sted:
Dato:

Teams
20.01.2022

Meldt forfall:
Hedvig Hasund – Styremedlem

Ikke innkalt:
Signe Sirevaag Thorsen – 2. varamedlem

Saksnr.

Tekst
Møtet åpnet kl. 17:00

01-18

Min Katt
Endringene i Min Katt med ikrafttredelse pr. 01.01.22 ble bestilt opp på slutten av fjoråret
og forventes implementert i løpet av januar.

04-20

COVID-19 Smittesituasjon og de pågående smittevernstiltakene i landet
Pandemien legger fortsatt føringer for utstillingsgjennomføring. NRRs styre vil fortsatt
anmode alle klubber om å følge med på de nasjonale og lokale smittevernreglene som til
enhver tid er gjeldende. NRRs kontor har fortsatt hjemmekontor og dagens restriksjoner gjør
at all møtevirksomhet foregår på Teams inntil videre.

03-21

NRRs GF 2022
Styret har besluttet å utsette NRRs GF til 13. -15. mai 2022
Styret mener som tidligere at NRRs GF bør gjennomføres så langt det er mulig ved fysisk
oppmøte, og at elektronisk gjennomføring ikke vil kunne erstatte en tradisjonell tredagers
generalforsamling. Fysisk gjennomføring er viktig både for grundig og opplysende
saksgjennomgang og kvalitet på dette, samt for hele den sosiale rammen rundt helgen.
NRRs styre har nedsatt en redaksjonskomité for gjennomgang av de innkomne forslagene.

13-21

Søknad om åpning av stambokføringsklasse 2
Styret har innvilget åpning av stamtavle klasse 2 til stamtavle klasse 1.
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01-22

Søknad om klasse 3 på kattungekull
Styret har innvilget registrering av et kull på stamtavle klasse 3 etter hunnkatt som døde før
helseattest ble utstedt.
DK-saker
07-21*
Innklagede ilegges 6 mnd. generelt avlsforbud for brudd på FIFe’s oppdretts- og
registreringsreglement (OR) med Norske Rasekattklubbers Riksforbunds tillegg i
forbindelse med salg av kattunge. NRRs styre oppfordrer innklagede til å sette seg inn i
NRRs regelverk/OR.
Sanksjonen gjelder brudd på:
FIFe OR 2.3.1, OR 2.3.3, OR 3.2, samt FIFe OR 4.2, Tillegg for NRR; avsnitt E, punkt 4)
*Det gjøres oppmerksom på at riktig saksnummer er 07-21 og ikke 06-21 som det sto i
innkallingen.

Eventuelt: Høringsforslag fra Mattilsynet
NRRs kontor har fått informasjon fra Mattilsynet om to forskrifter som er ute på høring.
1. Mottatt i forkant av styremøtet: Forslag til ny dyrehelseforskrift
2. Mottatt i etterkant av styremøtet: Forslag til ny felles dyrehelseovervåkningsforskrift
om overvåkning av dyrehelse, utryddelse av dyresykdommer og vilkår for
sykdomsfri status for dyresykdommer hos landdyr og akvatiske dyr

Teams for råd og utvalg
Styret jobber videre med å etablere Teams for bruk av NRRs råd og utvalg – samt styret.
Mottatt skriv frå LK
NRRs styre har mottatt brev fra Lovkomiteen. Her poengterer de, med rette, en feil som er
blitt gjort på vår GF 2021, hvor et forslag er blitt stemt over som et NRR-tillegg til OR § 3.3,
men hvor teksten i forslaget og i referatet viser endringer i FIFe-lovteksten. Dette medfører
at GFen stemte for et tillegg, men fikk en tekst som må sendes til FIFe slik den står i dag.
NRRs styre har kontaktet klubbene bak forslaget og de ønsker at styret kommer med en tekst
til et NRR-tillegg, slik det var ment fra forslagsstillerne, og det delegatene faktisk stemte
over, og sende denne på høring til alle klubbene, slik at vi kan få korrigert dette i lovverket
for 2022. Høringen er vedlagt dette referatet.
Utpeking AR-HU:
I tråd med bestemmelsen på GF 2021 er nå utpeking til denne komiteen gjort. Maria
Myrland og Lisbeth Falling har begge takket ja til å være med videre fra AR. Disse har lang
erfaring fra AR, og også i kattehelsespørsmål relatert til AR. Den nye komiteen AR-HU vil
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nå gå videre med å kontakte veterinærene. Ny utpeking av medlemmer i denne komiteen vil
foretas i 2023 jf. GL.
Oppdatering av skriv for rigging av bur
Skrivet som sendes ut til arrangerende klubb i forbindelse med rigging av bur under
utstilling må oppdateres. Dette da vi har mottatt ny info om pakking av burene fra
leverandøren etter oppussingen de foretok i desember. Dette vil gjøres så raskt nye bilder av
burene blir tatt. Skrivet vil også finnes på NRR hjemmeside, se UR §1.10, Tillegg for NRR
5) note 13.

Økonomi: Økonomien er stabil. Avlen er stabilt høy.
Rapporter fra komiteer
AR
Mottatt
UK
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 styremøter: 24. februar, 24. mars og 21. april

Gøran Vinje
President

Åge Pedersen
Visepresident

Maria Myrland
Styremedlem

Pia Egemark
Styremedlem

Katrine Lie Strandos
Styremedlem

Fred Fredriksen
1. varamedlem
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