NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Møtereferat
Styremøte
Ledet av:
Referent: HML

Til stede
Terje Krogh – President – siste del av møtet
Maria Myrland – Styremedlem
Hedvig Hasund – Styremedlem
Jan Stalder– Styremedlem
Pia Egemark– Styremedlem
Evy Hoel – Varamedlem
Åge Pedersen - Varamedlem
Hanne M Lund - Forbundssekretær/
sponsorkoordinator
Marianne Rapp Hauge – Stambokfører

Saksnr.

Utstedt:

12.11.2020

Sted:
Dato:

Via Teams
28.10.2020

Meldt forfall:
Tor A Jacobsen – meldt forfall etter møtestart.

Ikke innkalt:

Tekst
Møtet åpnet kl. 16:15.

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. Vi vil se på
mulighetene for å legge inn enda flere katter i testen og kjøre en test på opp mot 2000
katter. 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 – Det finske datafirmaet har kommet med et tilbud på en oppdatering i
programmet bestilt av Suomen Kissaliito. Det gjelder noen småjusteringer i
utstillingsdelen, samt en ny funksjon som skal hindre tidligere medlemmer å fortsatt ha
tilgang til egen profil i systemet. NRR har sagt ja til å være med på denne oppdateringen.
Profilering av ny burbilhenger– Design er bestemt, og vi venter på prisoverslag.
COVID-19 Smittesituasjon – tiltak og konsekvenser
Utkastet til retningslinjer er sendt ut til klubbene, og foreløpige tilbakemeldinger har vært
positive. Når fristen for tilbakemeldinger er ute, vil disse samles opp og vurderes. Endelig
utkast distribueres deretter til alle klubber. Vi ser at smittesituasjonen nå er mer alvorlig enn
på lenge, og henviser fortsatt til tidligere utsendt skriv vedrørende COVID-19.
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Henvendelse fra klubb vedrørende NRR og COVID-19.
En klubb har henvendt seg til NRR med noen spørsmål i forbindelse med det tidligere
utsendte COVID-skrivet. Styret anser at utsendelsen av retningslinjene gir svar på alle
klubbens spørsmål og har også besvart klubben konkret på spørsmålene.
DK 04-20 Bakgrunn for saken:
• Brudd mot OR § 4.2 bokstav E. e) 2), e) 4), e) 5 og bokstav G. a.
• DiR 6 avsnitt c), d), e
• Brudd på NRR's kjøpekontrakt punkt 5.

Styrets vedtak:
Innklagede blir ilagt et generelt avlsforbud, som da gjelder hele oppdrettet i 6 -seksmåneder fra vedtakets dato.
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.
Ved fremtidige saker, som er lignende eller sammenlignbare, vil dette vedtaket virke
skjerpende.

Eventuelt: Brev fra advokat:
NRR har mottatt et brev fra en advokat der det feilaktig antas at NRR drifter og
administrerer et rasekattforum på nettet. Brevet kommer på vegne av en som har fått sin
Finn.no-annonse lagt ut på forumet og diskutert der. NRR har besvart brevet, og opplyst om
at det aktuelle forumet verken driftes eller administreres av NRR. NRR henstiller drivere av
slike forum til å være nøye med å ivareta personvern, og å hindre at navngitte
enkeltpersoner/lett gjenkjennelige blir diskutert i forumene.
Oppdretter ilagt avlsforbud:
En oppdretter er ilagt et fire års avlsforbud i NRR. Oppdretter har som en konsekvens av
dette direkte meldt seg inn i annet forbund og avler videre der. Kattunger avlet av denne
oppdretteren forsøkes deretter importert til NRRs stambok. NRR har etter grundig utredning
fra LK bestemt at slike importer ikke skal tillates innført i NRRs stambok, da dette uthuler
hele det opprinnelige DK-vedtaket og NRRs Disiplinærreglement. Det vil videre rokke ved
den alminnelige rettsoppfattelse når intensjonen ved et vedtak omgås på denne måten.
Etisk er heller ikke en slik omgåelse av slike vedtak i tråd med FIFe /NRRs lover og regler,
der det fastslås at man skal opptre på en måte som ikke kan virke krenkende eller skade
formålet med kattesaken.
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Antall kattunger i et kull:
Det har tidligere blitt utarbeidet en rutine for dette, at NRR i kull med over 10 kattunger har
anledning til å kreve egnede tiltak for å undersøke opphav til kattungene. Denne rutinen
stadfestes herved, og vil også fremmes som forslag til tillegg til OR ved førstkommende GF.
Tiltak vil vurderes fra sak til sak, og kan strekke seg fra en tidslinje med
bildedokumentasjon, veterinæruttalelser eller krav om DNA-testing av foreldreskap.
Størrelse på bot:
Det ble bestemt med stort flertall på sist GF at oppdrettere som bryter reglen om ikke mer
enn 3 kull på 2 år automatisk vil ilegges en bot i tillegg til sanksjon på tidsbestemt
avlsforbud på hunnkatten. Styret fastsetter botens størrelse til 5000,-. Vedtaket trer i kraft
med øyeblikkelig virkning. Vi ber klubbene informere sine medlemmer om dette. Dette vil
nå føres inn i prislisten på www.nrr.no
Sammenslåing av klubber:
NRRs styre er løpende orientert om at to klubber er i en prosess med å slå seg sammen.
Styret ønsker lykke til med arbeidet, og lar det være opp til den nye klubben selv å
offentliggjøre seg når det formelle er på plass.

Økonomi: Foreløpig er situasjonen som normal i NRR. Det var forventet nedgang i registrerte katter på
grunn av bortfall av importer og noe redusert avl i mars/april. Den forventede nedgangen er
ikke kommet, og antallet registrerte katter ligger pr nå noe over fjoråret på samme tid.
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:
26. november og 21. januar.

Terje Krogh
President

Jan Stalder
Styremedlem

Pia Egemark
Styremedlem

Maria Myrland
Styremedlem
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