Inkomne forslag til NRRs GF 2014
Forslag som angår gjeldende lover for NRR (GL
Sak 01/14
Noraks forslag nr. 1:
Felles medlemsregister for NRR og tilknyttet klubber.
Forslag:
NRR undersøker og anskaffer et felles medlems system for NRR tilknyttet klubber.
Bakgrunn for forslaget:
Medlemsregisteret er en nøkkelfaktor for mye av de tjenestene som NRR og klubbene tilbyr.
Vedlikehold av medlemsregisteret dvs innmelding av nye medlemmer, vedlikehold av eksisterende
medlemmer, fakturering av eksisterende medlemmer og matching av betalinger er preget av mye
manuelle rutiner hvor mye kan gå feil. I tillegg til dette så må klubbene manuelt lage en egen
medlemsliste til NRR som benyttes som grunnlag for utsendelse av Aristokatt.
Ved et felles medlemsregister så vil man legge til rette for:
·
·
·
·
·
·

Nettinnmelding med innmelding av nytt medlem i medlemsregisteret
Fakturering av medlemsavgift
Purring på ubetalt medlemsavgift
Betalingsløsning/ matching av betaling
Mulighet for masseutsendelse av informasjon via medlemsregisteret
Export/integrasjonsmuligheter til Sesam/utstillingssystem

Resultat

For:

Mot:

Avholdne:

Forslag som angår FIFes utstillingsreglement med tillegg for NRR (UR)
Sak 02/14
Smaalenene Katteklubbs forslag nr. 1:
"En norsk klubb skal i utgangspunktet kun ha ett utstillingsarrangement i året. Et slikt arrangement
gjennomføres som følger: Enten som et arrangement der en katt kan få sertifikat både første og
andre dag, eller som et arrangement med én eller flere kategorier den ene dagen, og øvrige
kategorier den neste dag. Utstillinger utover det må i tid ligge minst én måned fra andre utstillinger.
Berørte klubber skal uttale seg. Ordningen trer i kraft 1. januar 2016."
Begrunnelse:
Det har vist seg at klubbene har fått stadig større problemer med å få nok katter. Avlysninger og
tilbud om gratiskatter for å få katalogført et tilstrekkelig antall katter for å få en utstilling godkjent,
taler sitt tydelige språk. Dette gjelder for øvrig ikke bare i Norge. ”Overskuddsdatoer” må frafalles.
Andre klubber kan få overtatt disse forutsatt at hovedregelen ikke brytes.
Resultat

For:

Mot:

Avholdne:

Sak 03/14
RORAKs forslag nr. 2:
SWS flyttes fra høst til vår, slik at det er ca 6 måneder mellom SWS og WWS.
UR §2.6 i tillegg for NRR
Da SWS startet, så var grunnen at norske katter kunne delta på WWS, men ville få problemer med å
komme hjem igjen.

De første ble kalt ”grenseutstilling”, og etter hvert så har klubbene overtatt arrangementet, mer eller
mindre.
WWS kommer nærmere, vi kan dra om vi ønsker, og med de nesten nye karantenereglene, så får vi
også kattene med hjem igjen.
Noen katter er fullpelset om våren, andre om høsten, så for at alle skal ha mulighet for å dra på en av
disse utstillingene, så ønskes det at SWS blir flyttet.
Dette må tas opp med SVERAK, som har tatt det opp med NRR tidligere, og også nå må det tas opp
med Finland.
Resultat

For:

Mot:

Avholdne:

Sak 04/14

Prosedyre og sikringsbestemmelser for søknad om utstillingsarrangement:
Endringsforslag: se tillegg i uthevet tekst.
a. Søknad om utstillingsarrangement skal inneholde opplysninger om postnummer, sted og dato.
Dersom det skal være tillatt for utstiller å bære sine katter selv, skal dette angis i søknaden.
Klubbene kan søke om 1 – én – utstilling (max to sertifikat Jfr UR § 1.1 d) pr år, 10 – ti - år
frem i tid.
Klubber som ønsker å søke ekstra utstillinger kan tidligst gjøre dette 24 - tjuefire – måneder
før utstillingsdato.
b. UK mottar søknadene og sender disse videre til FIFe. Det er FIFe som innvilger eller avslår
enhver utstillingssøknad. NRR ved kontoret fakturerer klubbene 2 år før innvilget
utstillingsdato for hovedutstilling. Betales ikke avgiften ved forfall 2 år før utstillingen, kan
klubben miste den tildelte utstillingen. (jfr. § 1.3 under)
c. Ønskes utstillingen holdt i annen klubbs naturlige arbeidsområde, skal avtale være truffet
mellom arrangørklubb og berørt(e) klubb(er). Avtalen skal være skriftlig og kopi skal
vedlegges utstillingssøknaden. Hvis partene ikke kan komme til enighet om en avtale, bringes
saken inn for UK.
d. Søknad om utstillingsarrangement skal inneholde opplysninger om postnummer, sted og dato.
Dersom det skal være tillatt for utstiller å bære sine katter selv, skal dette angis i søknaden.
Klubbene kan søke om 1 – én – utstilling (max to sertifikat Jfr UR § 1.1 d) pr år, 10 – ti - år
frem i tid. Søknaden skal være NRR i hende senest 1 mai hvert år. NRR tildeler
utstillingene innen 20 juni hvert år. Søknader som ankommer senere enn 24tjuefire-måneder før utstillingsdato behandles fortløpende. NRR plikter å ta
kontakt med utstillingsarrangører som har utstillinger i inntil 4-fire-uker før og 4fire -uker etter for å avklare om det er årsaker til at utstillingene ikke kan
tildeles.Dersom NRRs styre vurderer det som sannsynlig at en utstilling blir
spesielt skadelidende av en slik tildeling, kan tildelingen ikke foretas. NRRs styre
fatter endelig vedtak i saken.
Det gis fire ukers klagefrist fra klubbene er meddelt ny utstillingsoversikt.

Klubber som ønsker å søke ekstra utstillinger kan tidligst gjøre dette 24 - tjuefire – måneder
før utstillingsdato.
Motivasjon

I dag tildeles utstillingene fortløpende etter søknad. Det innebærer at ingen har totaloversikt
over utstillingene. Det vil være enklere å foreta en hensiktsmessig vurdering, dersom
tildelingen i hovedsak skjer en gang i året. I tillegg, så ønsker vi at de som søker tidlig i større
grad blir hensyntatt. Dette for å unngå at utstillinger arrangeres på rad og rekke i de
områder som konkurrerer om en del av de samme utstillerne.
Resultat

For:

Mot:

Avholdne:

Forslag som angår FIFes oppdretts- og registreringsglement med tillegg for NRR
(OR)
Sak 05/14
Adelkattens forslag nr. 1:
Fotnote 18 i FIFes oppdretts- og registreringsreglement med NRRs tillegg (OR)
Første setning vedrørende huskatt strykes. Det tillegges en ny setning i pkt E.
Fotnote 18
Dette innebærer at huskatter i utgangspunktet ikke kan ha doble navn. Dette vil normalt også gjelde
noviser.
Begrunnelse:
Vi finner følgende i FIFes oppdretts- og registreringsreglement med NRRs tillegg (OR)
4.2
Beskrivelse av hovedstamboken ”LO” (Livre d’Origine)
LO-registeret omfatter katter som
hører til en rase fullt ut godkjent av FIFe (se § 6.1) og
har en godkjent farge for den aktuelle rase (se EMS-listen) og
har en renraset stamtavle (se § 6.1.2) i minst 3 - tre - generasjoner bak den aktuelle
katten, og
har den informasjonen tilgjengelig som er beskrevet i § 4.5.

Tillegg for NRR (Jfr. også GL § 25)
Pkt E

Sammensatte navn uten stamnavn er ikke tillatt 18. Dette gjelder ikke huskatter.

Fotnote 18
Dette innebærer at huskatter i utgangspunktet ikke kan ha doble navn. Dette vil normalt også gjelde
noviser.
...................
Denne fotnoten virker meningsløs, da paragrafen gjelder katter som skal inn i stamboken. Huskatter
registreres i et eget huskattregister og blir ikke innført i LO eller RIEX stambøkene.
Dessuten – hva menes med ”i utgangspunktet”? At det er rom for å tillate to navn likevel? I så fall
etter hvilke kriterier?
Vi finner det høyst urimelig at en huskatt ikke skal kunne hete Mamma Mia, Leif Juster eller Gatas
Skrekk, selv om de må registreres i huskattregisteret for å kunne stilles ut.
..............................
Adelkatten er klar over at fotnotene i lovverket ikke trenger et GF-vedtak for å endres, men vi velger
likevel å fremme dette forslaget til NRRs GF.
Resultat

For:

Mot:

Sak 06/14
NRRs helseutvalg forslag nr. 1:
DNA-testing og prosedyre for PKD DNA
OR 3.5.2 Tillegg for NRR, pkt 1:

PKD hos perser og exotic:

Avholdne:

1. Det kreves retesting for hver 4. generasjon (DNA-test)
Punktet foreslås fjernet som krav.
Begrunnelse
Grunnlaget for at regelen ble innført er ikke lenger tilstede.
Det er i dag fire raser som har obligatoriske DNA-tester for avlsdyr. Grunnet historikken har PER/EXO
særregel om retesting hver 4. generasjon. HU finner ingen veterinærfaglig grunn til å kreve slik
retesting for PKD-DNA. De andre obligatoriske DNA-testene GSD-IV (NFO), GM2 (BUR), og GM1 og
GM2 (KOR) har ikke noe slikt krav, og det er vanskelig å begrunne at PER/EXO og PKD-test skal ha
særregel her for sine obligatoriske tester. En DNA-test utført korrekt etter NRRs krav til prosedyre må
regnes som sikker, og mutasjonen for sykdommen vil ikke kunne dukke opp etter fritestede foreldre,
eller deres avkom igjen.
Sikkerheten for at kun PKD-fri katter brukes i avl er ivaretatt gjennom de eksisterende regler for:


DNA-prosedyre (testing hos veterinær med ID-sjekk) for alle avlsdyr som ikke allerede har
godkjent N/N status etter NRRs regler resultater registreres i stambok, ved
førstegangsregistrering av avkom



Krav til dokumentasjon etter NRRs regler for importerte avlsdyr og lån av avlshann ved
førstegangsregistrering av avkom

Historikk
PKD er en alvorlig sykdom. Den er autosomalt dominant, dvs at det holder å arve mutasjonen som
forårsaker sykdommen fra én av foreldrene for å være affektert. Siden sykdommen ble oppdaget har
de norske oppdretterne gjort en formidabel jobb for å få rasen så godt som fri for PKD.
Dagens regel om retesting er en oppmykning av regel om testing for hver generasjon, noe som var
nødvendig før DNA-mutasjonen som forårsaket lidelsen ble oppdaget, og ultralyd var den eneste
måten å diagnostisere lidelsen på.
Da PKD ble oppdaget var ultralydtesting den eneste tilgjengelige test for å oppdage sykdommen. Det
ble da bestemt av hver generasjon måtte testes. Da genmutasjonen ble kartlagt og DNA-test
tilgjengelig ble kravet om retesting senket fra hver generasjon til hver 4. generasjon (GF2006). Man
var i starten ikke sikker på om mutasjonen som var oppdaget alene var årsak til sykdommen, eller om
selve DNA-testen var til å stole fullt på og ga samsvar mellom diagnostiserte dyr og testresultat.
Ved evalueringen av ordningen i 2010 ble det diskutert om retesting hver 4. generasjon var nok eller
om man skulle gå tilbake til å teste hver generasjon, noe som da ble ansett unødvendig. Fjerning av
krav om retesting ble da ikke vurdert.
Man vet i dag at DNA-testen er sikker, og at avkom av fritestede foreldre vil være negative. Videre
testing for gjeldende skadelig mutasjon er ikke nødvendig, også etter flere generasjoner med
fritestede foreldre, besteforeldre osv.
Bakgrunnsmateriale
NRR GF 2006:
Fra 01.08.2005 kreves godkjent PKD-DNA-test for 1. gangsregistrering av kull etter katt importert til NRR . Det kreves
dokumentert at testen er tatt hos veterinær med tilsvarende prosedyrer som nevnt foran. Krav til testing frafalles dersom
kattens foreldre, eller alle 4 besteforeldre, er testet negative med PKD-DNA-test og gyldige attester følger
stamtavlerekvisisjonen. Fornyet DNA-testing kreves for hver 4. generasjon. Dette krav til retesting for hver 4. generasjon
evalueres i 2010. NRRs styre er da ansvarlig for å gjennomføre evaluering og legge frem forslag for NRRs GF 2010 om
fortsettelse av ordningen, eller evt. endring.
NRR GF 2008:
PKD-vedtak, revidert 2010: «Spesielt ved registrering av kull innenfor rasene perser og exotisk korthår» (se NRRs Lover og
regler på nrr.no)
NRR GF 2010:

1. Fortsatt retesting hver 4. generasjon
2. DNA resultater gjøres synlige på stamtavla
3. DNA resultater innført i stamtavler på katter importert fra andre forbund godkjennes når forbundet bekrefter at DNA
attestene er tatt etter samme prosedyre for prøvetaking som i NRR.
Begrunnelse: En årsak til at man ønsker retesting hver 4.generasjon, er at det synes lite hensiktsmessig å teste hver generasjon
når man har DNA-tester og gode prosedyrer for prøvetaking. Videre er testing hver 4. generasjon et enkelt, rimelig og
tilstrekkelig virkemiddel for å kontrollere negativ PKD-status over tid. [...]

1. Det kreves retesting for hver 4. generasjon (DNA-test).
2. DNA-resultatene gjøres synlige i stamtavlen
3. DNA-resultater innført i stamtavler for katter importert fra andre forbund, godkjennes når forbundet bekrefter at DNAattestene er tatt etter samme prosedyre for prøvetaking som i NRR. (GF 2010)
Se også NRRs tillegg til 2.3.1 og 4.2.
Generell regel: Innhenting av DNA-materiale skal utføres av veterinær7.(GF 2012 – jfr 2011)
FIFe’s Health and Welfare Commission:
HWC har uttalt på forespørsel fra SVERAK at det ikke er noen grunn til å reteste DNA generelt for avkom etter fri-testede
foreldre (se SVERAKs nettside og deres helseprogram).
World Cat Congress 2013:

The Executive Committee proposes that all WCC members seek to make it mandatory that all breeding cats within their
organisations be tested for any adverse hereditary condition if and when such genetic tests is available in their own country. In
the event that both parents of the cat in question have been tested negative for a specific adverse gene, further testing for that
gene is not necessary. (I tilfeller der begge foreldre av katten det gjelder er testet negative for en spesifikk skadelig mutasjon,
så er videre testing av denne mutasjonen ikke nødvendig.)

Resultat

For:

Mot:

Avholdne:

Sak 07/14
NRRs helseutvalg forslag nr. 2:
Begrensninger i avl HCM DNA

Tillegg for NRR til OR § 6.13
Når det oppdrettes Maine Coon (MCO):
Kattene må være DNA-testet for mutasjonen A31P i genet MyBPC3 som gir klart forhøyet
risiko for HCM (Hypertrophic Cardiomyopathy), med mindre begge foreldre beviselig er N/N
for A31P.
-

Katter som skal testes etter denne regel må kunne identifiseres ved en microchip eller en
øretatovering. ID-nummeret på mikrochipen eller øretatoveringen skal følge testresultatet
til laboratoriet og være tydelig angitt på DNA-test-sertifikatet.

-

Følgende avlsprinsipper må overholdes:
- N/HCM (A31P) må kun pares med N/N for å unngå homozygot positive katter.
- Katter som er homozygot positive for HCM-mutasjonene A31P (MCO) er ikke tillatt brukt i
avl.

-

Testresultatene skal registreres og publiseres i overensstemmelse med § 3.5.1., men med
merknad om at det også fins andre årsaker til HCM og at ingen garanti kan gis.

-

Oppdretter må informere kjøpere av kattunger om sykdommen og
registreringsbestemmelsene.

Tillegg for NRR til OR § 6.18
Når det oppdrettes Ragdoll (RAG):
Kattene bør være DNA-testet for mutasjonen R820W i genet MyBPC3 som gir forhøyet
risiko for HCM (Hypertrophic Cardiomyopathy), med mindre begge foreldre er N/N for
R820W.
-

Følgende avlsprinsipper anbefales overholdt:
- N/HCM (R820W) pares med N/N for å unngå homozygot positive katter.

- Katter som er homozygot positive for HCM-mutasjonene R820W (RAG) bør ikke brukes i
avl.
-

Testresultatene registreres av NRR for å få bedre statistikk for rasen.

Begrunnelse:
For MCO fins i dag DNA-test for en rasespesifikk mutasjon som beviselig gir klart forhøyet risiko for
Hypertrophic Cardiomyopathy (HCM).
Risikoen for å utvikle HCM er svært høy, hele 18 ganger høyere1, for homozygot positivt testet MCO
(som altså har to kopier av mutasjonen, én fra hver forelder), enn for katter som ikke har
mutasjonen.
Selv om noen katter uten mutasjonene kan bli rammet av HCM, gir ikke dette grunn til å tillate
hetero/hetero-paringer (N/HCM+N/HCM), når man vet at mutasjonen gir høy risiko for syke katter.
I de siste årene FIFe/NRR anbefalt en slik gentest og frarådet paring av to heterogyzote. Det erfares
likevel at mange ikke følger disse rådene, og at det dermed fødes katt(ung)er som lider unødig.
Et forbud vil bidra til å bevisstgjøre oppdrettere på risikofaktoren mutasjonen utgjør. Et forbud vil
også medføre at disse mutasjonene gradvis minsker i genbasen.
Siden parringer med heterozygot N/HCM vil bli tillatt med friske N/N vil rasenes genbase kunne bli
bevart forsvarlig.
For mutasjonen R820W hos RAG fins foreløpig ikke like mye forskning, men det antas at situsjonen er
sammenlignbar. Den skandinaviske raseringen anbefaler testing. I påvente av mer forskning går vi for
en anbefaling for RAG der registrering av DNA-status er viktig for å få mer oversikt over status i rasen.
Bakgrunn:
Forskning fra de siste 3 år (Longeri 2013, Godiksen 2011, Mary 2010) 2 viser at mutasjonen A31P i
genet MyBPRC3 hos MCO er en klar risikofaktor for å utvikle HCM, selv om det ikke alene er eneste
årsak. Over halvparten av HCM-tilfellene hos MCO har imidlertid den skadelige mutasjonen.
Ved å forhindre homozygot positive katter (HCM/HCM) vil vi klare å unngå flere av HCM-tilfellene hos
disse rasene, og da spesielt flere av de verste tilfellene med tidlig debut av lidelsen. De fleste
homozygot positive katter blir syke før de fyller 2 år, og det er svært sjelden de lever til de er over 4
år.3
Merk at N/N, N/A31P, N/R820W eller N/HCM ikke betyr "HCM-fri", men at katten har lavere risiko for å
bli utvikle sykdom enn en homozygot positiv. Testresultatet skal ikke kunne brukes som markedsføring
av «fritestede» katter, på en måte som kan misforstås av kattungekjøpere eller andre. Dette gjelder i
grunn alle andre mutasjonsspesifikke gentester.
FIFe anbefaler ultralyd av hjertet i tillegg, men ultralyd gir kun et øyeblikksbilde av kattens status der
og da, og må gjentas mange ganger i kattens liv om det skal gi riktig bilde av helsetilstanden.
Selv om FIFe og NRR har hatt anbefalt testing for disse mutasjonene i flere år, så ser man at rådet
likevel ikke følges, og strengere tiltak må til for å begrense utbredelse av sykdommen og avl av katter
som overveiende sannsynlig vil bli syke i ung alder.
Kostnadene for slik DNA-testing er lave; de fleste laboratorier tilbyr test for omkring 250 NOK pr katt.
Fra NRRs kjøpekontrakt:
HCM anbefalinger:
1

Pedersen 2011, som sammenfatter forskning bl a Godiksen 2011 og Mary 2010. Se også note 2.
NRR-klubber som ønsker kopi av originalforskningen (på engelsk), kan henvende seg til HU eller NRRs kontor.
3
Longeri 2013, Godiksen 2011, Mary 2010
2

HCM kan forekomme på alle raser.
NRR har allerede forbud mot avl på katt med påvist hjertelidelse. Videre arbeid ift HCM bør ta
utgangspunkt i de gentestene som finnes. Det antas at ca 35 % av Maine Coon er bærer av genfeil
som kan gi HCM. For å forhindre ytterligere spredning anbefales at katter som testes homozygote for
disse mutasjonene utelukkes fra avl. Katter som testes heterozygote anbefales paret med katt som
ikke bærer slik mutasjon. På den måten vil man få en langsom reduksjon i forekomsten av disse
mutasjonene i populasjonen samtidig som genpoolen bevares. Foreldres testresultater bør følge
kontrakten (evt. testresultater for katten som selges).
Resultat

For:

Mot:

Avholdne:

Sak 08/14
RORAKs forslag nr. 1:
Under NRRs GF 2013, så var det mange raser som slapp å få inn i stamtavlene sine, under merknad,
at det er sølv på linjene.
I denne rekken av raser, så var britisk korthår utelatt.
Da kat I fikk dette bort fra sine stamtavler for en stund tilbake, så ønskes også nå BRI å få dette
fjernet. BRI og PER/EXO har fulgt hverandre i de fleste saker opp gjennom årene, uten at det er noe
regel for dette.
Henviser til sak 9/13, styrets sak nr 5.
OR § 6.24, tillegg for NRR
Sølv i stamtavlen fjernes som merknad på de raser der sølv er lovlig i alle fargevarianter.
Skulle dette forslaget gå gjennom, så ønskes det med umiddelbar virkning.
Resultat

For:

Mot:

Avholdne:

Sak 09/14
Avlsrådets forslag nr. 1:
Eksisterende tekst som ønskes endret i FIFes OR pkt. 4.2, A:

Klasse 2:
Stambokførte katter som får avkom oppdretteren ikke ønsker brukt i avl, kan få en stamtavle
der det markeres at katten har avlsforbud. For en slik stamtavle betales det samme pris som for
en stamtavle i klasse 1. (GF 2010)
Kattunger som er registrert i klasse 2 kan - med oppdretterens samtykke - bli omregistrert til
Klasse 1 hvis det viser seg at de forutsetningene oppdretteren registrerte kattungene under
ikke lenger er til stede.
Når en katt registrert i klasse 2 skal overføres til klasse 1, betales halv pris av ordinær
stamtavle - pluss porto og oppkravsgebyr. (GF 2001) Jfr. Prisliste-vedtak GF sak 4/2007. GF
2012

FORSLAG TIL ENDRING:
Stambokførte katter som får avkom oppdretteren ikke ønsker brukt i avl, kan få en stamtavle der det
markeres at katten har avlsforbud. For en slik stamtavle betales det samme pris som for en stamtavle
i klasse 1. (GF 2010) Registrering i klasse 2 skal begrunnes skriftlig av oppdretter, og
sendes inn med stamtavlerekvisisjon.
Kattunger som er registrert i klasse 2 kan - med oppdretterens samtykke - bli omregistrert til Klasse 1
hvis det viser seg at de forutsetningene oppdretteren registrerte kattungene under ikke lenger er til
stede.
(3. avsnitt beholdes uendret)

Begrunnelse:
Bruken av klasse 2 har økt voldsomt de siste årene, og andelen katter som registreres med avlsforbud
ligger nå på rundt 47,83 % - det er nær halvparten av alle rasekatter som blir registrert. Kategori II
topper statistikken med hele 52,17 %. Fra de siste års registreringer ser man stor forskjell fra rase til
rase, og et overforbruk av klasse 2 innenfor enkelte raser.
Intensjonen med klasse 2 var i sin tid å ha mulighet for avlsforbud dersom det var katter som hadde
feil, for eksempel hvit medaljong på en rase/farge som ikke skulle ha det. En katt med tydelig
haleknekk, døve katter, katter med stor innavlsprosent, eller andre feil eller sykdommer som man ikke
ønsket skulle gå videre i avl. Slik klasse 2 brukes i dag, er det mange oppdrettere som har helt andre
motiver for å stenge katter til avl, enn at de bærer noe genetisk som er uønsket. Halvparten av
registrerte katter kan umulig være så degenererte? Dersom ikke denne tendensen bremses, vil vi
kunne ende opp med å ha et svært begrenset antall katter i avl innenfor enkelte raser.
Hensikten med forslaget er økt bevisstgjøring rundt registrering i klasse 2, og å unngå at oppdrettere
kun avler kull etter kull som registreres rett på klasse 2. Målet er å bryte opp automatikken i dette, slik
man dessverre ser en tendens til hos en del oppdrettere. NRR ønsker også å få en oversikt og
statistikk på årsaker til at katter blir satt på klasse 2.
Når det er ønskelig å registrere kattunger på klasse 2, skriver oppdretteren en kort begrunnelse som
vedlegges stamtavlerekvisisjonen. Det kreves ikke veterinærattest eller annen dokumentasjon.
Forslaget trer i kraft fra og med 01.01.2015 og vil gjelde alle katter født etter denne dato.
Resultat

For:

Mot:

Avholdne:

Sak 10/14
Avlsrådets forslag nr. 2:
Tillegg til teksten i OR 4.6.2 – Tillegg for NRR
Antall generasjoner gjelder ikke ved overføring av stamtavler for raser der noviseklassen er åpen. Her
gjelder spesielle regler for hver enkelt rase, og det må søkes på forhånd for å sikre at alle krav i FIFes
og NRRs regelverk er innfridd før katten faktisk importeres til landet
Begrunnelse:
Gjøre det praktisk mulig med import av noviser til Norge/NRR
Resultat

For:

Mot:

Avholdne:

Sak 11/14
Styrets forslag nr 1
Styret foreslår som en forlengelse av forslag fra i fjor i OR § 4.6.1,om at importer må omregistreres
til NRR innen tre mnd etter overdragelse, at en overtredelse av denne fristen vil medføre dobbel pris,
på lik linje med stamtavlerekvisisjoner. Kostnaden vil være lik som ved rekvisisjoner, 260,- ordinært
og 520,- etter tre mnd etter overdragelse.
Motivasjon:
Dette er ment som et virkemiddel i forhold til å få omregistrert importer tidligst mulig etter
overdragelse til NRR-medlem. En del importer blir ikke omregistrert til NRR før de har blitt foreldre.
Om det oppdages problemer i forhold til papirene på et så sent tidspunkt kan det medføre store
problemer å få ordnet opp i, og tredjeparter blir skadelidende. Betalingsdato gjelder, slik at man ikke
blir skadelidende om man venter på forsinkede papirer fra andre forbund/oppdretter.

Sak 12/14
Styrets forslag nr 2
Styret foreslår å innføre en kostnad på endring av stamnavn, satt til 260,-.
Motivasjon:
Det kommer gjennom året inn flere søknader om endringer av stamnavn, oftest i forhold til at
personer går inn eller ut som innehavere av stamnavn. Dette medfører jobb på kontoret, da
opplysninger i databaser osv må oppdateres. I tillegg må alle slike endringer også sendes FIFe for
behandling, noe som også medfører jobb og oppfølging fra kontorets side.

Forslag som angår NRRs disiplinærreglement (DiR)
Sak 13/14
Smaalenene Katteklubbs forslag nr. 2:
"En klubb/et enkeltmedlem som begår feil i forhold til lov- og regelverk, skal det senere ikke kunne
sanksjoneres mot fra forbundets side dersom forbundet har behandlet saken uten å ha påpekt feilen i
sin saksbehandling, men behandlet den som om ingen feil var begått."
Begrunnelse:
Alle kan begå feil. Men når forbundet får inn en sak med klare feil, og forbundet gir grønt lys uten å
påpeke feilen, så vil det være galt å gi vedkommende disiplinære forføyninger i ettertid.
Resultat

For:

Mot:

Avholdne:

Sak 14/14
Trønderkattens forslag nr. 2:
APU må internt ta stilling til om fysisk møte er påkrevd og skal finne sted om minimum 2 av utvalgets
medlemmer ønsker dette.
Varamedlemmer har fullt innsyn i saksgang og uttalerett under sakens behandling, slik at disse kan
bidra i en vedtakssituasjon på kort varsel. Dette gjelder også under fysiske møter.
Ved elektroniske oversendelser mellom NRR v/kontoret og APU v/sekretær må det være påkrevd at
mottaker bekrefter dette.
Også ved utsendelser av vedtak, er det viktig at APU er kjent med tidspunkt for utsendt vedtak
(blindkopi).
Resultat

For:

Mot:

Avholdne:

Forslag fra Arvid Enghs Minnefonds styre
Sak 15/14
Arvid Enghs Minnefonds styre beslutter herved å legge ned fondet.
Det har vist seg vanskelig å opprettholde fondets intensjon i nåværende form.
Det foreslås at NRR`s styre overtar ansvaret for, på best mulig måte, å ivareta videreføring av den
gode tanken det var å opprette et minnefond.
Anna Eggertsdottir
Resultat

For:

Karen Jensen
Mot:

Forslag som ikke skal inn i regelverket

Avholdne:

Rolf Halvorsen

Sak 16/14
Trønderkattens forslag nr. 1:
NRR er i gang med å tilby oppdrettere muligheter med å gjennomføre en oppdretterdiplomering.
I SVERAK har oppdrettere som har gjennomført og bestått oppdretterdiplomering, rabattert pris for
registrering av kattunger i kull. Rabatten gjelder registrering pr. kattunge.
Trønderkatten foreslår at samme ordning blir innført i NRR, med rabatt for registrering av kattunger
ved oppnådd oppdretterdiplomering. For prisnivå gjeldende per november 2013 foreslås 200,- (mot
ordinært 260,-) per kattunge.
Resultat

For:

Mot:

Avholdne:

Sak 17/14
Grenlandspusen forslag nr. 1:
Dyrepoliti i Norge
Forslag:
Vi fremmer forslag om at det dannes en komité i NRR som skal arbeide for å få et Dyrepoliti i Norge.
Vi vil anbefale at det samarbeides med andre dyrevernsorganisasjoner samt at det doneres et visst
beløp av NRRs avsattes midler til formålet.
Begrunnelse:
Dyrepoliti i Norge har vært et hett tema den siste tiden. Politikerne og Mattilsynet ser ikke ut til å se
viktigheten og nødvendigheten av dette på et tilfredsstillende nivå. Det er derfor ønskelig at klubber
og organisasjoner går sammen om tematikken for større påvirkningskraft.
Resultat

For:

Mot:

Avholdne:

Forslag på godkjenning av ny rase, må til FIFe
Sak 18/14
Selkirk Rex approval
Noen dokumenter vil bli lagt ved i forkant av FIFes GF da disse kommer fra 2 kommisjoner i FIFe og
er ikke NRR i hende før etter NRRs GF.
NRR propose the preliminary recognition of Selkirk Rex as the necessary requirements have been
fulfilled.
Our wish is that the Selkirk Rex breed is approved both as a short and longhair variety. Both SRS and
SRL have been presented at the presentationsshow.
This preliminary recognition is to take effect on 01/01/2015.
We propose that the Selkirk Rex is judged in category 1 based on hairlength, bodytype and
expression.
We also suggest that the straighhaired Selkirk Rexes that are born may be used in a breeding
program, but not for showing.
We propose that the Selkirk Rex is judged by colour groups.
Motivation:
The Selkirk Rex is approved in all other cat organizations and have been a breed since 1986. There
are many who want to breed and show their Selkirk Rexes through FIFe clubs

The Norwegian cat club Adelkatten hosted the presentationsshow in November 2013. The required
members of the Judges and Standards commission were present.
The cats that were presented during this show met the requirements from FIFes breeding and
registration comission.
A complete list of participating cats and their pedigrees are also available for inspection.
Resultat

For:

Mot:

Avholdne:

