
      

 

 

 

MØTEREFERAT MEDLEMSMØTE 
 

Tilstede: 18  deltagere 
Dato:  07.05.2013  
Kl.:   19:30-22:45 
Sted:  Nye klubblokalet på Nordås 
Referent: Tove Mordal 

 

ÅRETS femte MEDLEMSMØTE 2013 

 
Mai-møtet vårt, som nå nesten er blitt en tradisjon i nye lokaler, ble avholdt i det nye klubblokalet på 
Nordås v/Kilden Senter.  
 
Norma hadde  med nydelige rundstykker, kjeks og kaffe, te og brus. Nesten all maten gikk med, 
superflott. Dette ble det satt pris på. Restene ble satt igjen til sultne ”Bikere” til dagen etter. 
 
Opprinnelig var dette medlemsmøtet tiltenkt oppdatering, repetisjon og gjennomgang av skjema til både 
utstillinger og ellers i NRR. Men sett i sammenheng med dårlig oppslutning fra medlemmene på de siste 
møtene, så valgte vi å prøve et annet tema og se om det kunne være mer interessant. 
 
Jannikke Orø klarte å få tak i Nils Reither, mangeårig dyrlege og senere diagnostiker på en del bakterielle 
sykdommer hos katt og en del nytt testutstyr som man kan ta selv, hjemme. Han var utdannet veterinær i 
1990 og hadde senere egen klinikk i Marken og senere Åsane. Dette ble avviklet for å arbeide med 
diagnostikk.  
 
Nils Reither var så grei med oss, og stilte på kort varsel for å holde informasjon til oss om disse 
testmetodene og ha et medlemsmøte sammen med oss. 
 
Han forespurte også hva man kunne tenke seg i form av tjenester fra en dyrlege og fikk en del innspill av 
de fremmøtte, deriblant at hjemmebesøk, med behandling på dyrene sine premisser i fokus. Han så ikke 
bort ifra at dette var et ønske han ville etterkomme, dersom han starter opp igjen med egen praksis. 
Dette har han under vurdering i øyeblikket. 
 
Vi håper at han kommer sterkt tilbake som dyrlege til de elskede kattene våre. 
 
 
 



      

 

Han gikk gjennom følgende sykdommer: 
 
 
Clamydia: Medfører gjerne, snufsing, tette luftveier, rennende øyne. Her har vi fått gode måter å teste 
kattene på. Egne svaberkit som man kan ta hjemme, med alt utstyr man trenger. Det er ganske enkelt å 
utføre testene selv. Testene koster ca. 750 kr for 10 tester i pakken. Behandling som ofte foreskrives, er 
et form for antibiotikum. Kontakt din dyrlege for behandling.  
 
 
Giardia: Disse bakteriene finner vi i tarmen på kattene, medfører diare, slimete ekkel avføring og 
ubehagelig lukt. Testene foretas etter samme prinsippet som for Clamydia, men her er testen enda 
enklere å ta. Behandling mot Giardia er ofte feks Banminth Vet. Testene her koster ca. 850 kr for 10 
tester, men her kan man nok kjøpe enkeltvise prøvesett også. Igjen kontakt din dyrlege for behandling. 
 
Etter spørsmål fra Jannikke, som hadde undersøkt tidligere rundt giardia, undersøkte vi hvilket preparat 
som ble brukt, og det er faktisk Panacur og ikke Banminth Vet, som her oppgitt. Reither har sikkert bare 
sagt feil til oss. Det fins også en medisin brukt på mennesker, men denne er ikke å foretrekke, spesielt 
ikke på drektige eller diende kattemødre. 
 
 
Øremidd: Dette er veldig smittsomt ved kroppskontakt. Selve midden er hvitaktig på farge og lever på 
overflaten av huden i øret, den spiser væske fra huden og ørevoks. Du vil se at ørene blir veldig skitne, 
fete og typisk mørk kaffegrut lignende sekret i øret, dette er avføringen til midden. Dersom katten 
reagerer, så er det en allergisk reaksjon på dette og det kan være svært plagsomt for dyret, men ikke alle 
viser ubehag selv om de har øremidd. Behandling er veldig enkelt med Stronghold pipette i huden i 
nakken, deretter ny behandling etter 4 uker. Denne blir mye brukt. Andre metoder kan være nødvendig 
om katten har fått en sekundær infeksjon som følge av øremidden. Man kan da bruke for eksempel 
Ivomech sprøyte, eller mikstur i øret i 3 uker++ for at dyret skal bli frisk igjen. Det kan være lurt å gå til 
dyrlegen til en etterkontroll etter at man har hatt dette. Øremidd smitter via mennesker, men vi blir ikke 
plaget den kan ikke leve på oss. Men kan også smitte over på hund fra katt og omvendt. Hunder ser 
imidlertid ut til ikke være så utsatt som katt for å få dette. 
 
Det må underskrives at en hver behandling må foreskrives av veterinær, men tar du ovenstående prøver 
med deg, vil vel de færreste dyrleger avvise den, da har du gjort jobben på forhånd selv og har du en god 
dialog med din veterinær, så tas nok den til følge. Det blir jo også en del rimeligere om man tester selv.  
 
 
Test utstyret kan bestilles hos Leon Fjæreide, styremedlem i Hansakatten, på  tlf: 924 68 343 han 
bruker dette test utstyret mye i forbindelse med fuglene sine og har god kjennskap til produktene. 
 
  



      

 

INFO FRA STYRET 
 
Norma: 
Informerte om at vi nå kan gi grasrotandelen til Hansakatten via tippesystemene. Vi har fått eget 
organisasjonsnr. nå, så da er vi også på listen og setter veldig pris på nettopp ditt bidrag. 
 
Tove: 
Informerte om at vi kan leie parkeringsplassen ved hallen for 2000 kr. Det vil da bli parkering rett ved 
hallen for de som ønsker, vi vil da dele ut parkeringskort for hele helgen for dem som ønsker å stå der, 
selvfølgelig mot betaling slik som det ofte er også på hundeutstillinger. Berak gjorde ikke dette I februar 
da de ikke var klar over at det er kommunen som har denne parkeringen og ikke utleier av hallen. Så for 
ettertiden så må de også gjøre noe her. Vi velger å gi dette tilbudet til våre utstillere, selv om vi må ta 
betalt for det. Vi kommer da til å lage til parkeringskort som man kan legge i vinduet i bilen og som gjelder 
for hele helgen.  
 
Vi får store utgifter til den nye hallen i forhold til hva vi har vært vant til og vi må prøve å stå sammen og 
lage en kjekk og vellykket utstilling. Vi er også avhengig av at økonomien henger sammen da hall leien er 
vesentlig dyrere enn tidligere. Men hallen vi først hadde fått, ble bare altfor liten. Så vi var nødt å få tak i 
annen hall. 
 
Samtidig så vil vi i all beskjedenhet oppfordre alle våre utstillere og medlemmer å hjelpe oss med å lage 
denne utstillingen så vellykket som mulig. Vise vårt publikum at dette skal vi få til. Kom gjerne med 
innspill om hva du har mulighet til, har lyst til, eller er en racer på i god tid i forkant av utstillingen. Da har 
du mye større innvirkning på hva ditt bidrag i forbindelse med utstillingen vår vil være. 
 
Vi kommer til å sette opp arbeidslister som kommer til å bli hengt opp forskjellige steder i hallen. Her 
kommer vi til å bruke alle våre egne hansakatt utstillere. Har du ikke mulighet til å stille på din post, blir 
det ditt ansvar å skaffe en erstatter. Det kan være familie, venner, etc. Bytt gjerne tur med en annen om 
tidspunktet passer dårlig. Ellers så er det lurt å være I forkant og si fra om hva og når du kan hjelpe til.  
 
Vi er nødt til å gjøre det på denne måten, dessverre så er det ikke så mange som kommer springende til 
styret og spør hva de kan hjelpe til med, men de fins, og det er vi evig takknemlig for. 
 
Husk at skal vi få dette til på en ordentlig måte, så vi alle bidra og trekke lasset sammen. Men dette 
trenger vi ikke å mare om. Dette vet dere alle fra før. 
 
I tillegg så vil det bli anledning for alle som hjelper til med tilrigging og klargjøring til utstillingen på fredag, 
å henge opp burpyntene sine på fredag kveld. Dette vil det bli anledning til etter at 
Ingunn/utstillingssekretær har annonsert at nå er det klart for dette. Dette gjelder også utstillere fra andre 
klubber. 
 
Med det så ønsker jeg dere alle en kjempeflott og koselig utstillingshelg i Juni. 
 
Neste medlemsmøte vil bli: 11. Juni og vi prøver oss på grill kveld om været tillater det. 
 


