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Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR)
Gjeldende Lover (GL)
pr. 01. 01. 2020 – 28.02. 2020
Tekst [Utgår ] betyr at tidligere tekst innenfor klammene utgår etter GF-vedtak.
(→ §… Markerer innsatte, relevante lovhenvisninger)
Vedtak gjeldende fra 2019 og 2020 er satt i kursiv og med loddrett strek i venstre marg.

Innhold
KAPITTEL I Norske Rasekattklubbers Riksforbund (forkortet NRR) ....................... 2
KAPITTEL II NRRs formål ........................................................................................... 2
KAPITTEL III Generelle bestemmelser ...................................................................... 2
KAPITTEL IV Medlemskap. Æresmedlemskap. Diverse presiseringer vedr.
klubber, kontingent, korrespondanse m.m. ................................................... 3
KAPITTEL V Generalforsamlingen............................................................................. 7
KAPITTEL VI Administrasjon og utøvende organ .................................................. 14
Representasjon og ansvarsområder ........................................................................... 14
KAPITTEL VII Endringer av og tilføyelser til ........................................................... 21
KAPITTEL VIII ANNEKS............................................................................................... 21
ANNEKS 1 Diverse administrative tillegg o.l. ............................................................ 21
§ 1 Reise- og diettregulativ .......................................................................................................................... 21

1.1
§2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
§3
§4

Generelle bestemmelser ................................................................................... 21
Frister .................................................................................................................................................. 22

Deadlines for Aristokatt .................................................................................... 22
Innsendelse av katalog etter utstilling ............................................................ 22
Søknad om stamnavn ....................................................................................... 22
Bestilling av stamtavler .................................................................................... 23
Innrapportering av titler .................................................................................... 23
Påmelding til NRRs generalforsamling ........................................................... 23
Endring av klubbnavn ........................................................................................................................ 23
Sponsorforhold .................................................................................................................................. 23

4.1 Frakt av bur, sponsorvarer m.m. ......................................................................... 23
4.2 Oppfølging av Sponsoravtaler ............................................................................. 23
4.3 Evalueringsskjema .............................................................................................. 23
§5
§6
§7
.

Innkjøp og vedlikehold av bur ........................................................................................................... 24
Fôrvertavtale (GF 2010) .................................................................................................................... 24
Forhold vedr. Min Katt ..................................................................................................................... 24

01 GL20 -NRRs Gjeldende lover pr. 01.01./28.02 2020
Side 2 av 24

KAPITTEL I
§1

Norske Rasekattklubbers Riksforbund (forkortet
NRR)

er stiftet den 31.12.1963 og er en sammenslutning av rasekattklubber i Norge.
NRR er tilsluttet og godkjent av Fédération Internationale Féline - FIFe, som har sitt sete i
Luxemburg. (→ STA §§ 1.1 og 1.2.)

KAPITTEL II

NRRs formål

Formålet er å

§2

a) arbeide for kattens fremme, med spesiell vekt på helse, livsvilkår og avl
b) bistå de tilsluttede klubber i deres arbeid
c) representere Norge og de tilsluttede klubber utad og gjennom FIFe, og ellers ivareta Norges
interesser på beste måte (→ STA §§ 1.1, 1.2.)
d) føre den eneste FIFe-godkjente stambok for rasekatter i Norge, og herunder å påse at alle
katter som får utskrevet hovedstamtavle for rasekatt (LO) er av ren rase og avl
e) føre kontroll med avl, herunder særlig eksperimentavl/rasekryssing ol.
f) kontrollere og følge opp kontrollstamtavler (RIEX)
g) føre kontroll med eierforhold av katt (→ §§ 2.3.1, 4.2 E, OR § 5.2.4 inkl. Tillegg for NRR.)
h) påse at FIFe’s bestemmelser blir gjort kjent for og fulgt av medlemsklubbene1.
(→ STA § 2.3, GL § 6 A 2.)

KAPITTEL III
§3

Generelle bestemmelser

Alle katteeiere som er tilsluttet NRR, forplikter seg til en i alle måter dyrevennlig opptreden og til
enhver tid å respektere den gjeldende dyrevernlov.
Alle utstillere/katteeiere skal vise respekt for hverandre og enhver person som representerer
kattesaken i forskjellige sammenhenger - og oppføre seg på en måte som ikke virker krenkende
og/eller kan være til skade for kattesaken.

§4

Læreplan for kattehold inneholder de krav til kunnskaper som er grunnlag for oppdrett av katter.
Innholdet i læreplan for kattehold kan endres ved innspill og nye behov. NRRs styre fastsetter
endringer i planen etter høring hos klubbene. (GF 2005)

§5

Oppdrettere og øvrige medlemmer som er tilsluttet en NRR-klubb
a) har ikke lov til å levere fra seg en kattunge som er yngre enn 10 uker2.

1

Dette innebærer at NRR, klubber og enkeltmedlemmer ikke kan lage lover/regler som setter til
sides/justerer/endrer FIFe-vedtak med mindre FIFe i lov-/regeltekst gir åpning for endringer.
2 Jfr. FIFe’s pålegg om 12 uker i OR § 2.3.3 som en veterinær kan dispensere fra. GL § 5 a innebærer at ingen veterinær
kan gi et medlem av en NRR-klubb dispensasjon fra denne NRR-regel i § 5 a som setter nedre grense ved fylte
10 uker.
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b) har plikt til å rette seg etter de forskrifter som gjelder når smittsomme sykdommer
forekommer, samt oppfylle alle krav og pålegg fra Mattilsynet.
(→ §§ i NRRsKarantenereglement (KAR), OR §§ i Kap. 1, 2, 3, 6, 9 og §§ Appendiks I,
II.)
c) har ikke lov til å selge eller overdra katter med NRR-/FIFe-stamtavle til dyreforretninger
eller lignende institusjoner3 eller organisasjoner, og heller ikke overdra katter til noen
form for eksperimentell forskning eller testing. → GR §§ 2.1, 2.2.
d) har ikke lov til å tilby eller å handle med katter eller tjenester slik som for eksempel
avlshanntjenester på auksjoner eller under lignende forhold, det være seg elektronisk eller
som virkelige hendelser.

KAPITTEL IV Medlemskap. Æresmedlemskap. Diverse
presiseringer vedr. klubber, kontingent, korrespondanse m.m.
Medlemskaps- og klubbforhold

§6

A. Søknadsprosedyre for opptak av nye medlemsklubber
Medlemskap i NRR kan oppnås av nye katteklubber etter følgende prosedyre:
1. Søknad til NRRs generalforsamling om medlemskap skal være NRRs sekretariat i hende
senest 6 uker før generalforsamlingen. Følgende skal vedlegges søknaden:
•

Referat fra konstituerende generalforsamling

•

Adresseliste over styrets medlemmer

•

Klubbens vedtekter

•

Medlemsliste med bekreftede underskrifter

2. Når nye klubber tas opp, kreves det at vedtektene inneholder en paragraf som sier at klubben
og klubbens medlemmer forplikter seg til å følge FIFe og NRRs lover og regler. (GF 2015)
(→ STA § 2.3: FIFes vedtak binder alle). Jf. GL § 2h.

B. Behandling av søknad om medlemskap
Utgått tekst (GF 2015)
Medlemskap
Søknad om medlemskap behandles på generalforsamlingen før forslagene. En representant for
den nye klubben har talerett under behandling av saken. Dersom søknaden innvilges4, får
én representant fra klubben delta på resten av generalforsamlingen med tale- og stemmerett.
Denne klubbrepresentanten vil etter søknad få innvilget reiseutgifter til generalforsamlingen
på linje med øvrige medlemmer, jf. § 16 d.
3

Herunder ulike former for virksomheter.
Elektronisk avstemning ble brukt for første gang i historien da HAURAK ble gjenopptatt som medlem av NRR
fredag 28. februar 2020 på Quality Hel Olavsgaard, Skjetten.
4
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Etter at medlemskap er innvilget, skal representanten for klubben i nærvær av
generalforsamlingen undertegne en erklæring om at klubben vil følge NRRs og FIFe’s lov- og
regelverk i sitt arbeid (jf. 6 A nr. 2 ovenfor).
Den nye klubben har ikke forslagsrett før neste generalforsamling.
C. Geografisk område
Ingen klubb tilsluttet NRR kan gjøre krav på noe bestemt geografisk område. Med dette
menes fylke, kommune, by eller andre oppdelinger av Norge. Jfr. dog UR § 1.2 c i Tillegg for
NRR.
D. Klubbenes vedtekter og GDPR-prosedyrer samt taushetsplikt
NRRs styre skal til enhver tid ha oppdaterte vedtekter fra alle klubber. Det påligger den
enkelte klubb å påse dette. (§ 6a-6d: Vedtatt av GF 2001 med revisjoner i 2015 under a og b.)
GDPR-prosedyrer og taushetsplikt
Klubbene plikter til enhver tid å ha på plass prosedyrer for sikring av personlige
opplysninger om sine medlemmer. Disse skal være skriftlige, og alle styremedlemmer skal vite
om disse. (GF 2019)
Klubbene plikter også å innhente en taushetserklæring fra sine styremedlemmer og andre som
skal ha klubb-admin-tilgang i Min Katt. Taushetserklæringene sendes fortløpende til NRRs
kontor, og i forkant av at tilgang til Min Katt gis. (GF 2019)

E. Æresmedlemskap
(vedtatt første gang på GF 2018, revidert på GF 2019)
I.

Formalia

Medlemmer av NRR-tilknyttede klubber kan gjennom egen klubb sende inn forslag til
nominasjon av æresmedlemmer i NRR. Klubben videresender et slikt forslag til NRRs styre.
NRRs styre kan også selv nominere kandidater.
For å kvalifisere til å bli æresmedlem i NRR, skal kandidaten gjennom en årrekke ha bidratt
langt utover det som normalt kan forventes til betydelig fremme av NRR og/eller
kattesportens ve og vel på et nasjonalt og/eller internasjonalt plan.
Når forslag om æresmedlemskap ankommer NRRs kontor, konstitueres en komité –
Utnevningskomitéen (UNK) – bestående av medlemmene fra NRRs styre og APU sammen for
å vurdere forslagene. Komitéen har besluttende myndighet.
(Utnevningskomitéen: → § 18-8 J)
Følgende prosedyre gjelder:
1. Forslag til æresmedlemskap med en begrunnelse sendes [utgått tekst] til NRR
gjennom egen klubb.
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2. Utnevningskomitéen gjennomgår de innkomne forslagene og underretter
forslagsstiller om vedtaket.
3. Hvis forslag om æresmedlemskap støttes av utnevningskomitéen, utnevnes
æresmedlemmet på førstkommende GF.
4. En utnevnelse av æresmedlemskap krever minst 2/3 flertall i utnevningskomitéen.
II.

Realia
Et æresmedlem i NRR
1. får et diplom utstedt av NRR
2. skal inviteres særskilt til NRRs årlige generalforsamling. NRR dekker utgiftene for
reise og opphold
3. må være et ordinært medlem av en NRR-klubb og ha sitt hovedmedlemskap der med
alle rettigheter [utgått tekst].
4. har talerett på NRRs generalforsamling, men ikke stemmerett5 [utgått tekst]

§7

Kontingent til NRR fra de tilsluttede klubber er satt til kr. 1500,- pr. stemme klubben har under
generalforsamlingen6. Beløpet betales i henhold til fristen oppgitt på tilsendt faktura. (→ §§ 8, 16
b og c, 17, siste ledd.) (GF 2020 – sak 03/20)

§8

Ved utløpet av påmeldingsfristen til en lovlig innkalt generalforsamling skal en klubbs øvrige
økonomiske skyldigheter overfor NRR i siste regnskapsår være oppgjort. (→ nest siste ledd
nedenfor. § 17, siste ledd.)
Dersom det beløp en klubb skylder NRR ikke er betalt i henhold til foregående ledd og/eller § 7
ovenfor, mister klubben forslagsrett, talerett og stemmerett under generalforsamlingen. NRR
dekker da heller ikke de utgifter som er nevnt i § 16 c.
Klubb som ikke har gjort opp for seg innen 31.12 skal meddeles dette av NRR som beskrevet i
§ 25 a nedenfor til klubbens leder senest 10 - ti - dager før påmeldingsfristen til NRRs generalforsamling utløper. Det sendes samtidig kopi til klubbens sekretær og kasserer. (→ § 7 og § 8, 1. og
2. ledd ovenfor.)
Regnskap og budsjett skal følge sakspapirene til GF7 når disse sendes ut til medlemmene.

§9

Opphør av en klubbs medlemskap skal skje i rekommandert brev til NRRs styre, og da med tre
underskrifter på styrevedtak.
Opphør av medlemskap kan også skje ved langvarig inaktivitet i klubben. En klubb som ikke har
vært aktiv på ett år, vil få melding fra NRR om at den oppfattes som inaktiv. Eventuelle protester
vil bli vurdert av NRRs styre.

5

Æresmedlemmene ble fratatt stemmeretten under GF 2019.
En klubb har minimum to stemmer. Telledato for delegatberegning er 01.10. året før GF avholdes – se § 16 b
og c. Alle klubber har et gitt antall stemmer. Velger en klubb å utebli, må den likevel betale sin kontingent
beregnet etter antall delegatstemmer den har ( dvs. har rett til/krav på). Har en klubb 3 stemmer, betales det for
disse stemmene, men klubben kan gjerne være representert med bare én delegat som da har 3 stemmer.
7
Det presiseres at dette betyr at dokumentene følger med delegatmappen som sendes ut en ukes tid før GF, og
ikke kommer sammen med utsendelsen av forslagene (jf. § 15 e).
6
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Dersom klubben oppfattes som inaktiv også påfølgende år, vil klubben få et nytt varsel med ett
års frist for å vise aktivitet. Dersom en klubb har vært inaktiv i tre påfølgende år vil medlemskapet
i NRR automatisk opphøre.
Klage på sletting av medlemskap kan ankes inn for NRRs første påfølgende generalforsamling.
§ 10

Eksklusjon av klubber
Eksklusjon pga misligholdelse av lover eller av andre tungtveiende årsaker, kan besluttes av
generalforsamlingen etter innstilling fra styret, og med 2/3 stemmeflertall.

§ 11

Enkeltmedlemmer
a) Generalforsamlingen vedtar retningslinjer om eksklusjon/suspensjon/andre forføyninger i forhold til enkeltmedlemmer tilsluttet klubb iNRR. (→ DiR)
b) Kontingent og andre økonomiske forpliktelser i gammel klubb må være betalt før
medlemskap i ny klubb kan oppnås. Ny klubb pålegges å sjekke med styret i gammel
klubb at ”nytt” medlem ikke har noe uoppgjort økonomisk i forhold til gammel klubb.
(GF 2008)
c) Når en klubb får søknad om nye medlemskap, skal den kontakte NRRs kontor for å få
vite om det foreligger sanksjoner mot vedkommende. (GF 2012)
d) Hvis et medlem skifter klubb, og den nye klubben ber om å få kopier av relevante
papirer angående dette medlemmet (stamtavlerekvisisjoner, sertifikater etc), skal den
gamle klubben oversende disse.
e) Gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NRR må dokumenteres før stamnavn innvilges
og stamtavler utstedes. (→ OR §§ 4.2 E nr. 1, 5.1.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4.)

§ 12

Familiemedlemskap
Familiemedlemskap i en klubb kan kun godkjennes når forholdet er begrenset til a) foreldre/barn, b) besteforeldre/barnebarn, c) ektefeller, d) samboere.
Ved familiemedlemskap forutsettes det at alle tilhører samme husstand og er registrert under
samme adresse. Ett av familiemedlemmene må stå oppført som hovedmedlem, og de øvrige
familiemedlemmer betaler en kontingent tilsvarende minst 1/5 av hovedmedlemmets
kontingent8.

§ 13

Korrespondanse
Alle henvendelser til NRR, NRRs organer, stambokførere og andre klubber fra
klubbmedlemmer skal skje gjennom egen klubb til NRRs kontor9. Kontoret, i samarbeid med
styret, videresender henvendelsen til rette instans. Alle svar på henvendelser og resultater av
behandling i NRR og NRRs organer, skal sendes klubben fra NRRs kontor. I de tilfeller der
tillitsvalgte i NRR fører korrespondanse med f.eks. FIFe eller andre instanser, skal det alltid
sendes kopi til kontoret.

8

Et familiemedlemmet har de samme rettigheter og status som hovedmedlemmet, men bare én i husstanden må
oppføres som abonnent og motta Aristokatt automatisk.
9
Dette innebærer også at komitéer og utvalg og lignende skal sende henvendelser/svar osv. til 3. part via NRRs
kontor. Dette sikrer at NRR sentralt alltid kan ha oversikt over saksgang, oppfølging og avslutning i de enkelte
saker.
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KAPITTEL V
§ 14

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er NRRs høyeste myndighet og holdes én gang årlig,
[utgått tekst] rullerende i helg i uke 8, 9 og 10. (GF 2019)
NRRs generalforsamling ledes av en valgt ordstyrer/varaordstyrer. Generalforsamlingen fatter
vedtak ved stemmegivning - skriftlig eller ved håndsopprekning.
Vedtak fattes når mer enn 50 % 10av de tilstedeværende stemmeberettigede har stemt for det man
voterer over, med mindre annet er bestemt i NRRs lov- og regelverk. (GF 2005)11 (→ GL Kapittel
VII og DiR § 9, jf. GL § 34.)

Skal det velges flere12 personer til samme verv, er de valgt som får flest stemmer. (GF 2005)
Ved stemmelikhet mellom to eller flere kandidater om sisteplassen, foretas det omvalg mellom
alle som ikke ble valgt, med unntak av den kandidaten som fikk færrest stemmer. Deler for
eksempel to sisteplassen, faller begge ut. Blir spørsmålet ikke avgjort i den nye valgomgangen,
strykes igjen den/de av kandidatene som har fått færrest stemmer før det stemmes på nytt.13 (GF
2005) (→ § 18-8, B. Styret – og loddtrekning som bare gjelder valg til styret.)
Ordinære medlemmer og varamedlemmer velges hver for seg.
§ 15

Innkalling til NRRs generalforsamling. Redigere/tilpasse forslag. Frister. Ekstraordinær
generalforsamling
a) Frist for innkalling til NRRs generalforsamling er 8 uker.
b) Klubbenes frist for påmelding14 til NRRs generalforsamling er 6 uker før
generalforsamlingen. Denne fristen kan forskyves hvis hensyn til reisearrangement gjør
dette nødvendig. (→ § 26 d.)
c) NRRs styre oppnevner en redigeringskomité for å redigere/samordne de innkomne
forslagene før utsendelse til klubbene.
d) Forslag som skal tilpasses eksisterende lovverk oversendes Lovkomitéen før utsendelse til
klubbene.
e) Frist for utsendelse av forslagene er 3 – tre – uker før generalforsamlingen.
f) Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes hvis styret i 2/3 av de tilsluttede klubber
forlanger det. En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle den/de saker som har

10

Alminnelig flertall
GF 2005 vedtok at et flertall (alminnelig flertall og følgelig også kvalifisert flertall) beregnes ut fra det antall
stemmeberettigede som er til stede i salen på GF når det voteres. Dett
Dette gjelder både forslag og valg der annet ikke er bestemt. En president må ha mer enn 50 % av stemmene for
å bli valgt.
Merk at NRRs GL etter kapittel VII bare kan endres ved 2/3 flertall. Det samme gjelder Disiplinærreglementet
(DiR).
12
Men der bare én skal velges, f. eks. president, visepresident, FIFe-delegat, FIFe-bisitter, kommer
hovedregelen i § 14. 3. ledd om gyldig vedtak til anvendelse: Det kreves da over 50 % tilslutning for å bli
vedtatt.
13
De samme prinsippene legges til grunn ved valg av f.eks. president/FIFe-delegat/bisitter til FIFe der det bare
skal være én. Den med færrest stemmer faller ut. En president osv. må ha støtte fra over halvparten av stemmene
etter hovedbestemmelsen i § 14, 3.ledd.
14
Jf. § 26 d: Påmelding kan gjøres elektronisk fra kjent klubbadresse.
11
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ført til at den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes. Prosedyrene er ellers de
samme som for en ordinær generalforsamling.

§ 16

Generalforsamlingen består
av stemmeberettigede delegater fra klubbene samt NRRs æresmedlemmer og styremedlemmer.
NRRs æresmedlemmer og styremedlemmer har talerett i alle saker, men ikke stemmerett. (→ §§ 6
E, II nr. 4, 19.)
Ellers gjelder følgende:
a) En klubbs generalforsamling bestemmer selv hvordan den vil velge sine delegater til
NRRs generalforsamling.
b) Uavhengig av medlemsantall har hver klubb en førstedelegat, og deretter en delegat
for hvert påbegynt 100-tall medlemmer15.
c) Som grunnlag for utregning av delegater til NRRs generalforsamling skal brukes det
antall medlemmer i klubben som har betalt kontingent pr. 1.10. foregående år.
d) En klubb har rett til årlig å få dekket enten to reiser til NRRs GF eller én reise til
NRRs GF og én reise til rådsmøte eller et kurs16. (GF 2002)
e) NRRs sponsorkoordinator og redaktør i Aristokatt inviteres til NRRs GF. De har
uttalerett i saker som kommer inn under deres arbeidsområde, men ikke forlagsrett
eller stemmerett. Opphold og reise dekkes av NRR. (GF 2009)
f) Raseringer registrert hos NRR, og med medlemmer tilsluttet NRR, skal kunne sende 1
– én – representant til NRRs generalforsamling med møte- og talerett i saker som
gjelder deres raser. (1998) (→ Kapittel VIII, § 1.1)

§ 17

Klubbenes påmelding til NRRs generalforsamling skal være vedlagt:

(→ §§ 7, 8, 16 og 26 d)
-

Liste over delegater og varadelegater17 (GF 2001)
Liste over styremedlemmer
Opplysning om kontingentsatser og antall hoved- og familiemedlemmer (GF 2020 – sak 05)
Årsberetning fra klubben
Revidert regnskap
Eventuelle forslag til generalforsamlingen

Hvis disse opplysninger ikke er innkommet til NRRs sekretariat innen innkallingsfristens utløp,
medfører dette tap av stemmerett for angjeldende klubb. ( → §§ 7 og 8.)
§ 18 Dagsorden
1 Valg av 3 til å referere og undertegne protokoll, samt valg av tellekorps.
Protokollen fra generalforsamlingen skal underskrives av de valgte referenter, og avskrift
sendes til styrene i de respektive klubber.
2

15
16

Godkjenning av dagsorden

En klubb har da to delegater for et medlemstall inntil t.o.m.100. Deretter en ekstra fra 101, 200 osv.

Kurs avholdt i NRR-regi, for eksempel utstillingslederkurs. Jfr. også §§ 8 og 28c.
Det fremgår av en klubbs godkjente GF-referat hvem som er valgte delegater og valgte varadelegater, evt. hvordan
generalforsamlingen i den enkelte klubb har bestemt at dette skal gjøres for den aktuelle GF i NRR (jfr.§ 16a ovenfor).
17
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3

Årsberetninger fra styre, råd og komitéer

4

Opptak av eventuelle nye klubber (→ § 6 A, B.)

5

Innkomne forslag
Forslagsrett til NRRs generalforsamling har
i.
Klubber tilsluttet Norske Rasekattklubbers Riksforbund
ii.
Norske Rasekattklubbers Riksforbunds styre
iii.
Avlsrådet
iv.
Utstillingskomitéen
v.
[Dommerringen]18 og andre råd/komitéer som måtte bli opprettet på NRRs
generalforsamling, hvortil det kreves valg på medlemmer under samme
vi.
Nordisk møte
Rammer
a) De forslagsberettigede har rett til å få behandlet 2 - to - forslag hver. Herunder teller
ikke overliggende forslag19 eller forslag en forslagsberettiget er pålagt å omarbeide og
fremme på nytt av tidligere generalforsamling(er).
Styret er ikke underlagt den begrensning som er omtalt i dette ledds første punktum20.
(GF 2002)
b) Forslag utover de prioriterte to pr. forslagsstiller (bokstav a over)21 behandles ett og
ett i den tematiske rekkefølge de prioriterte forslagene er behandlet, så langt tiden
tillater etter at alle obligatoriske saker er avsluttet.
c) Forslag nedstemt av generalforsamlingen kan om ønskes fremmes på nytt ved neste
års generalforsamling22. Dersom det igjen blir nedstemt, kan samme forslag ikke
fremmes før om 3 - tre - år.
d) Vedtak som er fattet under de to siste generalforsamlinger kan bare omgjøres ved 2/3
flertall23.
e) Alle lover/endringer av lov- og regelverk gjøres automatisk gjeldende fra 1. januar
året etter et GF-vedtak. Unntak kan kun gjøres dersom særlige grunner tilsier dette,
f.eks. pålegg fra myndigheter eller lignende24. (GF 2008)

18

6

Regnskap (→ § 8, siste ledd ovenfor.)

7

Budsjett. Bevilgninger og økonomiske justeringer
a) Bevilgning til forskning på katt: NRRs styre bestemmer på hvilket forskningsområde
pengene skal brukes. Resultatet publiseres i Aristokatt.
b) Eventuelle forslag til økonomiske honorarer må være vedlagt sakspapirene.
c) Budsjettvedtak og vedtak om ulike avgifter gjelder for hele budsjettåret, dersom ikke
annet er bestemt.

Dommerringen er under avvikling. Den har ligget på is i svært mange år.

19

Et overtallsforslag det ikke er tid til å få behandlet, er ikke å betrakte som overliggende forslag under GF i påfølgende år.
20
En komité eller et utvalg m.m. som f.eks. får i oppdrag å utrede et saksområde er ikke bundet av denne begrensningen.
21 Forslag nr. 3, 4 osv. fra en klubb eller komité kalles overtallsforslag.
22

Det er innholdet i/intensjonen med et forslag som avgjør om det er samme forslag som tidligere, og ikke selve
ordlyden. Man ser på realitetene i et forslag.
23
Hvis et forslag er vedtatt nedstemt, så er det et vedtak. Fremmes saken på nytt neste år, kreves 2/3 flertall for å
bli vedtatt. Blir forslag igjen nedstemt, kan det ikke fremmes før om 3 år – se punkt c i denne paragraf..
24
GF kan bestemme at et vedtak skal tre i kraft tidligere. Virkningsdato skal da presiseres i GF-vedtaket.
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d) Budsjettet behandles senest mulig under GF, og etter at forslagene er behandlet. Om
nødvendig kan styret bli pålagt å justere/omarbeide et budsjett etter at GF er avsluttet.
Det nye utkastet sendes klubbene og komitéene så snart det er ferdig, og underlegges
en vanlig organisasjonsmessig behandling.25 (GF 2002)
e) Alle avgifter vedtas på NRRs GF, og «Prislisten» blir en del av ordinær
budsjettbehandling. (→ NRRs hjemmeside: «Prisliste» under «Skjema».)
f) Tillegg for rekommandert sending: Om noen spesielt ønsker at stamtavler skal sendes
rekommandert, betales det inn det beløp som følger Posten Norges satser for denne.
Den som ønsker at sendingen sendes rekommandert, må gi beskjed om dette sammen
med innsendelsen av stamtavlerekvisisjonen. (GF 2010)
g) Generalforsamlingens vedtatte budsjett er styrets viktigste økonomiske
styringsdokument og er forpliktende for NRRs styre (skal
etterleves). Ved overskridelse, må det søkes dekning i øvrige budsjettposter. Avvik
fra overnevnte skal kun forekomme i samråd med klubbene etter høring. (GF 2005)
h) Komitéer, råd og utvalg forplikter seg til å foreta disponeringer innenfor budsjettets
ramme.
Ved budsjettoverskridelser i en komité, må det søkes til NRRs styre om ekstra
bevilgninger før ytterligere utgifter/investeringer blir pådratt. (GF 2005)
8

a)
b)
c)

d)

Valg på ordstyrer/varaordstyrer, appellutvalg, styre, avlsråd, utstillingskomité,
sponsorutvalg, lovkomité, disiplinærkomité, delegat og bisitter til FIFe’s generalforsamling, revisor og valgkomité på minst 3 medlemmer - og eventuelt andre
komitéer som opprettes under generalforsamlingen. Følgende regler/prosedyrer
legges til grunn:
Dersom annet ikke er bestemt, velges man for to år om gangen.
Alle kan gjenvelges.
Det velges to vararepresentanter i nummerert rekkefølge 26 til hvert råd, utvalg osv.
Disse erstatter både valgte og utpekte/oppnevnte medlemmer ved forfall eller
fratreden. NRRs kontaktperson fra styret er unntatt fra dette.
Kandidater som stiller til valg på posisjoner i NRRs styre, råd og komitéer forplikter
seg til:
•
•

å møte frem på de terminfestede møtene (→ § 24, Anneks 1,§ 1.1.)
Gyldig forfall skal meldes til sekretariat/kontaktperson, slik at
vararepresentant kan innkalles
å utføre de oppdrag som de blir pålagt av styre/råd/komité.

e) Møter i klubb eller rasering anses ikke som gyldig forfall og må vike for styre-, rådsog komitémøter som er terminfestet.
f) Permittering av inaktive styre- og komitémedlemmer (GF 2019) (→ § 26 m):
•

25

Styret har fullmakt til å permittere styre- og/eller komitémedlemmer –
både valgte og utpekte – som er inaktive, og som ikke svarer på gjentatte
henvendelser om dette, verken skriftlig eller muntlig i løpet av en periode
på minimum 3 – tre – måneder. (→ GL § 26 m)

GF 2002 tok til etterretning at også valgene bør være avsluttet før budsjett vedtas i tråd med begrunnelsen: Valg kan få
budsjettmessige konsekvenser.
26 En vararepresentant har møterett men ikke møteplikt. En vararepresentant får dekket reiseutgifter og lignende til et møte
dersom han/hun må tre inn og erstatte et ordinært styre-/komitémedlem. Jf. § 24.
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•
•
•

En permittering innebærer at medlemmet tas ut av kommunikasjonen, og
posisjonen vil være på valg ved første GF.
Medlemmet varsles om permitteringen til oppgitt kjent epostadresse. (→
GL §§ 24, 26 m)
En slik permittering kan ankes til APU etter samme klagevilkår som
beskrevet i DiR § 8.

Enkeltvalgene: (→ § 8 a, § 14 angir prosedyrene/prinsippene.)
A. Ordstyrer/varaordstyrer (→ § 14, 2. ledd.)
Disse velges for 1 år ad gangen på NRRs generalforsamling27.
Ordstyrer/varaordstyrer kan ikke samtidig sitte i NRRs styre.
B. Styret (→ § 14, 2. og 3. ledd.)
Valg på styre skal skje skriftlig28. Ved stemmelikhet blir det foretatt omvalg, deretter
loddtrekning29. (→ § 14 angir også omvalgsprinsippene.)

NRRs styre skal bestå av 6 - seks - medlemmer:
President (→ § 14, 2. ledd)
Visepresident (→ § 14, 2. ledd)
4 styremedlemmer (GF 2011) (→ § 14, 3. ledd.)
2 varamedlemmer (→ § 14, 3. ledd.)
President og to styremedlemmer velges i år som ender på 0-2-4-6-8.
Visepresident og to styremedlemmer velges i år som ender på 1-3-5-7-9.
Styret skal ha 2 - to - vararepresentanter i nummerert rekkefølge som velges av generalforsamlingen for ett år av gangen. (→ § 14, 4. ledd.)
Det kan ikke velges inn flere enn 2 personer fra samme klubb i NRRs styre, inkludert
varamedlemmer, med mindre det ikke finnes motkandidater.
(For godtgjørelser av styremedlemmer/varamedlemmer: Se NRRs Reise- og diettregulativ i
Diverse regler, Anneks 1 nedenfor) Se også § 24 nedenfor.

C. Valgkomitéen (→ § 14, 3. ledd.)
består av 3 medlemmer. Ingen av disse kan være medlem eller vararepresentant i
NRRs styre.

27

Langvarig praksis: Avsluttende GF velger ordstyrer og varaordstyrer til påfølgende års GF.

28

Det er ellers i tråd med god foreningsskikk at alle personvalg skjer skriftlig dersom forsamlingen ikke bestemmer noe
annet, og at det også i andre sammenhenger voteres skriftlig dersom én eller flere krever det. Bruk av elektronisk
stemmegiving der man krysser av for den/de kandidater man vil stemme på, er å anse som skriftlig. Ble anvendt for første
gang under GF 28. februar – 1. mars 2020 på Olavsgaard Hotell.
29

Loddtrekning foretas når det bare er to kandidater igjen, og valg og omvalg mellom de to ikke gir et gyldig
resultat: Over 50% av avgitte stemmer.
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D. Avlsrådet (AR)30 (→ §§ 14, 3. ledd, 32, SF AR)
a) Består av inntil 4 – fire – medlemmer. To av disse velges på NRRs
generalforsamling og inntil 2 – to – blir utnevnt av NRRs styre. (GF 2020 –
sak 06/20)
b) Avlsrådet pluss varamedlemmer velges/utnevnes for 2 år av gangen og kan
gjenvelges/gjenutnevnes.
c) Medlemmer til avlsrådet velges i de år som ender på 2, 4, 6 osv.
NRR styre utnevner i de år som ender på 1, 3. 5 osv.
d) Det velges ett varamedlem de årene som GF velger og ett de årene som NRRs
styre utpeker. Se denne § pkt. 8 a-f ovenfor.
E. Utstillingskomitéen (UK) (→ §§ 14, 3. ledd, 33)
Utstillingskomitéen består av 3 – tre – medlemmer. To av disse samt to
varamedlemmer velges av NRRs GF og én blir utnevnt av NRRs styre.
Vararepresentanter: Se denne § 8 a-f ovenfor.
GF velger i år som ender på 0-2-4-6-8.
Styret utnevner i år som ender på 1-3-5-7-9.

F. Disiplinærkomitéen (DK) (→ §§ 14, 3. ledd, 34)
består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges for to år.
2 medlemmer og ett varamedlem velges i år som ender på 0-2-4-6-8, og tre
medlemmer og ett varamedlem velges i år som ender på 1-3-5-7-9. Se denne § 8 a-f
ovenfor.
Styremedlemmer og varamedlemmer til styret kan ikke være representert. (jf.
Appellutvalget, pkt. b)

G. Lovkomitéen (LK) (→ § 14, 3. ledd, 35.)
består av 2 – to – medlemmer og 2 – to – varamedlemmer.
Medlemmer av denne komitéen skal ikke samtidig være medlemmer av
Disiplinærkomitéen.
Medlem 1 velges i år som ender på oddetall (1,3,5, 7, 9).
Medlem 2 velges i år som ender på partall (0, 2, 4, 6, 8).
Det velges to varamedlemmer i hht § 18- 8 a - f ovenfor. (GF 2011)
H. Burpool/burtransport
NRR styre har fullmakt til å knytte til seg en betalt funksjon for å ivareta den daglige
drift av burpoolen og transport av NRRs bur. Vedkommende har rapporteringsansvar
overfor NRRs styre. (GF 2003/2010) (→ GL KAP VIII, § Anneks 1 DI § 4.1.)
I. Appellutvalget (APU) (→ § 14, 3. ledd, DiR § 8)
a) Appellutvalget er ankeinstans for disiplinærsaker, som er anket inn i henhold til DiR
§ 8.
b) Appellutvalget består av 5 faste medlemmer som er valgt av NRRs
generalforsamling. NRRs styre- og varamedlemmer kan ikke sitte i APU.

30

Jf. Avlsrådets statutter i NRRs Statutter og fond.
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c) Medlemmer til Appellutvalget blir valgt for to år om gangen, 3 medlemmer og ett
varamedlem velges i år som ender på 0-2-4-6-8, og 2 medlemmer og ett varamedlem
velges i år som ender på 1-3-5-7-9.
d) Samtlige medlemmer skal være fra forskjellige klubber. Det skal også velges 2 – to –
varamedlemmer31, som er med på behandlingen dersom fast medlem melder forfall
eller erklæres inhabil. Jf. også denne § 8 a-f ovenfor.
e) Alminnelige prinsipper for rettssikkerhet, bevisførsel m.m. skal ligge til grunn for
Appellutvalgets arbeid. Appellutvalget har rett til å be om advokatbistand, dersom de
anser det for å være nødvendig. Økonomiske konsekvenser må avklares med NRRs
styre, dersom det kan medføre vesentlige utgifter for forbundet.
f) Appellutvalget har taushetsplikt. Den/de involvertes klubb skal underrettes om saker
som pågår.
g) Appellutvalget har en tidsfrist på 4 uker til å fatte vedtak etter at alle saksdokumenter
er mottatt. (GF 2013) → DiR § 8: Appellutvalgets vedtak kan ikke ankes.
J.

9.

§ 19

Utnevningskomitéen (UNK) (→ § 6 E, I Formalia)
består av Styrets og APUs faste medlemmer, og utnevner æresmedlemmer til NRR.
Før behandlingen starter, plikter både styret og APU å vurdere hvem som skal være
med i den enkelte sak, og varamedlemmer trer evt. inn i henhold til vanlig
praksis.(GF 2019)

Revisjon og revisjonsplikt – revisorvalg
a) NRRs generalforsamling velger to interne revisorer for gjennomgåelse av forbundets
regnskap hvert år. Det stilles ingen krav om formell kompetanse til disse.
b) Generalforsamlingen skal ved regnskapsgjennomgåelsen hvert år ta stilling til om de
ønsker revisjon fra godkjent revisor påfølgende år i tillegg.
c) Ved innsendelse av dokumenter til Generalforsamlingen skal klubbene opplyse om
de ønsker revisjon utført av godkjent revisor, i tillegg til internrevisjonen.
d) Dersom mer enn 1/3 av klubbene krever det, plikter styret å påse at det blir fremlagt
en revisjonsberetning avgitt av en ekstern revisor. (GF 2011)
Stemmerett på NRRs GF har klubbenes fremmøtte delegater [utgår] (→ §§ 6 E, II nr.4, 16 )
(GF 2016/2018/2019)
Fullmakt kan godkjennes av generalforsamlingen. Fullmakt gis til klubbens egne valgte
representanter/vararepresentanter32. Valgt vararepresentant kan møte uten fullmakt.
I økonomiske saker kan fullmakt gis til representant(er) i annen klubb dersom særlige grunner
foreligger33.

§ 20

31

Utgår.

Det er ønskelig at disse er fra klubber som ikke er representert blant de ordinære medlemmene. Er et
varamedlem fra samme klubb som et ordinært medlem, kan dette varamedlemmet bare tre inn når et ordinært
medlem fra egen klubb har meldt forfall.
32
Det forutsettes at disse er ordinære medlemmer av den klubben de representerer.
33
Klubben må f.eks.forlate GF før forhandlingene er avsluttet.

01 GL20 -NRRs Gjeldende lover pr. 01.01./28.02 2020
Side 14 av 24

KAPITTEL VI
§ 21

Administrasjon og utøvende organ
Representasjon og ansvarsområder

Ordstyrer/varaordstyrer
får tilsendt referat fra styremøtene. Begge innkalles til det/de styremøte(r) i NRR som behandler
alle innkomne forslag som skal opp på generalforsamlingen. (Det vises også til § 15 d.)

§ 22

Presidenten
er den daglige leder og representerer NRR utad og innad, og leder styremøter.

§ 23

Visepresidenten
bistår presidenten og trer inn i hans/hennes sted dersom han/hun er forhindret.

§ 24

Vararepresentant(er)
innkalles til styre-/komitémøter når ett eller flere styremedlemmer ikke kan møte34.
(→ GL § 18-8 a-f)

§ 25

NRRs kontor - forbundssekretariatet
a) Forbundssekretæren
Forbundssekretæren er daglig leder for driften av NRRs kontor, herunder koordinering av
kontakt mellom NRRs styre, klubber, komiteer, råd, utvalg , sponsorer og samarbeidspartnere.
Prinsipp for rekommandert sending fra NRRs kontor til klubber og enkeltpersoner: NRR
underretter mottaker på kjent, oppgitt epostadresse. Ved bekreftelse om ønsket mottak av sak
på epost, faller kravet om rekommandert sending bort. Oppnås ingen respons på oppgitt
epostadresse, skal saksdokumentene sendes rekommandert. (GF 2020 – sak 02/20.)
b) Ferieavvikling på NRRs kontor
NRR styret skal fordele sommerferien mellom de 2 – to – tilsatte innenfor ferieperioden
1. juli – 1. september slik at kontoret er tilnærmet betjent i sommerhalvåret.
Ferien skal være alternativt tilrettelagt slik at medlems- og klubbservice opprettholdes på en
god måte. (GF 2015)
c) Stambokfører
Stambokfører er ansvarlig for stambokføringen i NRR, og skal avlaste
forbundssekretæren ved behov.
d) NRRs styre er forbundssekretærens og stambokførerens overordnede.

Det vises for øvrig til de til enhver tid gjeldende arbeidsinstrukser utarbeidet av NRRs styre.

34

En vararepresentant har møterett men ikke møteplikt. En vararepresentant får dekket reiseutgifter og lignende til et møte
dersom han/hun må tre inn og erstatte et ordinært styre-/komitémedlem. Når et nytt styre har sitt første møte etter GF har det
vært vanlig at varamedlemmene også innkalles slik at alle kan bli kjent med hverandre. Det samme vil kunne gjelde et
tilsvarende nytt komitémedlem. Dette tas opp med styret.
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§ 26

NRRs styre – arbeidsprosedyre, beslutningsdyktighet, vedtak, anke
a) NRR styre skal behandle alle saker som ikke omhandler enkeltmedlemmers brudd på
NRRs og eller FIFe’s lover og regler, dersom ikke annet er bestemt i NRRs øvrige
lover.
Hvis det foreligger særskilte grunner, kan NRRs styre vedta å avvise saker. Unntatt
herfra er saker der NRRs styre selv er part i saken. I slike tilfeller oversendes saken
for behandling av NRRs generalforsamling/rådsmøte/disiplinærkomité/appellutvalg.
(→ §§ 18-8 I a, 26 k og l nedenfor, 28 e, 42, DiR § 8 m.fl.)
b) Saksdokumenter skal være utsendt til samtlige rådsmedlemmer35, styre- og
varamedlemmer til NRRs styre, senest 14 dager før et styremøte.
c) I alle saker som sendes ut til klubbene skal personvernet ivaretas på strengeste måte i
tråd med vanlige forvaltningsregler i samfunnet for øvrig. Rent konfidensielle saker
sendes kun til styret og evt. den/de råd/utvalg osv. saken angår. Slike saker kan kun
presenteres for klubbene etter behandling i NRRs organer og da i en form som kun
belyser saken prinsipielt uten navns og klubbs nevnelse. Jfr. NRRs
disiplinærreglement.
d) Klagesaker/protester /klubbsøknader/påmelding til NRRs generalforsamling m.m.
som skal behandles i NRRs styre eller i noen av NRRs organer, må være
styrebehandlet i klubben, og styrevedtaket skal være undertegnet av minst 3 - tre - av
klubbens styremedlemmer dersom det oversendes som papirpost 36. .
Saker en klubb skal sende til NRR, kan også sendes pr. epost/digitalt (elektronisk) fra
kjent adresse i tråd med FIFes praksis. (GF 201737)
Ved digital innsendelse skal alle dokumenter sendes samlet i ett tydelig merket
vedlegg. (GF 2019) Jf. innholdet i § 42, 1. ledd.
e) Styret kan bare fatte bindende vedtak i de saker som framgår av dagsorden og som
oppfyller kravet i denne paragrafs punkt b over..
f) Minst 3 - tre - styremedlemmer må være til stede for at styret skal være
beslutningsdyktig. Lovlig innkalt vararepresentant trer inn istedenfor ordinært
styremedlem, og deltar i beslutningsprosessen med stemmerett som fullverdig
styremedlem.
g) Styret kan innkalle en eller flere klubbledere eller deres stedfortredere, utvalgsrepresentanter m.fl. til styremøte med rådgivende funksjon uten stemmerett i saker
som spesielt angår deres klubb, utvalg osv.

35

Rådsmedlem: Klubblederne. I praksis hver enkelt klubb.
For digital/elektronisk oversendelse: Se neste ledd: Krav om underskrifter faller da bort. Se begrunnelsen og
føringene i GF-forslag 04/17.
37
Kjent adresse: Normalt sekretærs, medlemsansvarliges og leders adresser. Tre underskrifter er da ikke
nødvendig. Se begrunnelsen (lovens forarbeider) i GF-dokument 04/17.
36
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h) Styret kan fatte bindende vedtak der det er hjemmel for dette, eller det kan velge å
komme med en innstilling og forslag til løsning av problemer, herunder oversendelse
til andre NRR-organer.
i) Ved stemmelikhet i saker som er oppe under styremøter [utgår], avgjør presidenten,
eller den som presidenten har gitt sin fullmakt, med sin dobbeltstemme. [Utgår]
Vedtak fattet av styret må ha minst tre underskrifter fra de tilstedeværende
styremedlemmer for å være gyldig.
j) Rådsmedlemmene38 får tilsendt alle referater fra styremøtene innen 2 - to - uker etter
avholdt møte.
k) Dersom én eller flere klubber kommer med innvendinger mot et styrevedtak, skal
styret gjøre innvendingene kjent og eventuelt behandle saken på nytt. Eventuelt
forslag til nytt vedtak sendes så ut til klubbene for ny vurdering.
l)

Alle vedtak fattet av NRRs styre kan påklages av partene senest 3 – tre – uker etter at
de er underrettet om vedtaket, dersom ikke annet er bestemt i NRRs øvrige lover.
Klagen skal foreligge skriftlig og redegjøre for hvilke deler av vedtaket som påklages.
NRRs styre kan fatte nytt vedtak i saken basert på klagen.
Dersom NRRs styre ikke finner å kunne imøtekomme klagen, kan den ankes til
Appellutvalget. Appellutvalgets vedtak kan ikke ankes.39 (GF 2013)

m) Permittering av inaktive styre- og komitémedlemmer: (→ GL § 18-8 f) (GF 2019)

§ 27

Administrativ saksgang
a) Styret ved sekretariatet skal jevnlig informere klubbene om sitt arbeid, og opplyse om
nye lover og regler osv. som fattes av FIFe og FIFe’s organer. Styret ved
sekretariatet skal videre instruere bl.a. klubbsekretærene og opplyse om rutiner,
prosedyrer o.l., der dette ansvaret ikke er delegert til andre.
b) Saker som klubbene vil ha behandlet av styret eller andre NRR-organer (avlsråd,
utstillingskomité og disiplinærkomité osv.), skal sendes til NRRs sekretariat. Det
samme gjelder vanlige forespørsler. Se dog § 4 i Disipl.regl.
c) Ved formell henvendelse fra en klubb til NRRs styre, skal skriftlig svar gis direkte til
klubben. (GF 2005)
d) Spesielle hastesaker kan, når særlige grunner taler for det, sendes direkte til
angjeldende råd/utvalg/komité, men da samtidig med kopi til NRRs sekretariat40.

38

Rådsmedlemmene = Klubblederne (i praksis klubbene)..
Jfr. Disiplinærreglementet. Disiplinærsaker mot enkeltpersoner ankes etter GF-vedtak 2013 til Appellutvalget
(§ 18-8 I) og ikke til Rådet. Se § 28 b og e nedenfor om 50%-kravet for å anke en sak til NRRs rådsmøte.
40
Gjelder analogt om f.eks. en komité korresponderer med enkeltpersoner, klubber, andre komitéer m.m..
39
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e) Post til råd/utvalg/komitéer som sendes NRRs sekretariat registreres der i egen
protokoll med anførsel av mottagelsesdato, avsender, kodenavn og -nummer på
saken(e), dato for oversendelse til respektive råd/utvalg/komité, og rek. nr. hvis
sendingen er rekommandert.
Om rekommandert sending fra NRR: Se § 25 a, 2. ledd.

f) Sammen med forsendelsen sendes en kopi av protokollen for videre behandling i
det aktuelle organ. Kopien returneres når saken(e) er behandlet, slik at
sekretariatet kan føre anmerkningene inn i sin protokoll.
§ 28

Rådet
a) Rådet består av NRRs styre og én representant fra hver klubb, vanligvis lederen.
Hvert klubbrådsmedlem har én stemme41. NRRs styremedlemmene har bare talerett.
Bisittere tillates der det skal tas opp en sak som berører en klubb i særlig sterk grad,
og slik tillatelse gis da bare til denne klubben. Bisitter har talerett.
Søknad om å ha med bisitter sendes NRRs styre.
b) Rådet er ankeinstans for vedtak fattet av NRRs styre. Representantene i Rådet har
absolutt taushetsplikt og skal ha tilsendt alle saksdokumenter i enhver ankesak. Rådet
skal innen 5 uker etter at alle saksdokumenter er mottatt gjøre en bestemmelse om et
rådsmøte er påkrevd for ankebehandlingen. Rådet skal innkalles til rådsmøte hvis
minst 50 % av representantene finner dette nødvendig. Et rådsmøte arrangeres
maksimum 3 uker etter denne bestemmelsen.
Vedtak fattet av rådet krever alminnelig flertall. (GF 2010)
c) NRR betaler reisegodtgjørelse etter billigste og mest hensiktsmessige måte for én
representant fra hver klubb. (Se dog § 16 d ovenfor - Se også § 8 og prinsippene der.)
d) Rådet skal innkalles til rådsmøte hvis minst halvparten av klubbrådsmedlemmene
skriftlig krever det.
e) Dersom minst halvparten av klubbene innen 2 - to - uker etter mottatt styrereferat
krever forslag til styrevedtak omgjort, oppheves vedtaket. Om styret på grunnlag av
de innkomne synspunkter fra klubbene ikke finner fram til en løsning som er akseptabel for et flertall av klubbene, innkalles samtlige rådsmedlemmer til rådsmøte (RM).
(GF 2010)

§ 29

Øvrige NRR- organer og funksjoner
a) Alle råd/utvalg/komitéer o.l. er underlagt NRRs styre, dersom annet ikke er bestemt.
Disse organene har en rådgivende funksjon i forhold til NRRs styre42. (→ §§ 27, 32,
DiR § 1, 3. ledd, SF AR)

41

Styret ble av GF 2016 fratatt stemmeretten. I Rådet behandles gjerne saker NRRs styre har fattet vedtak i, og
som er anket inn for Rådet. Da kan Styret ikke ha stemmerett. Jfr. §§ 16, 19, 26 og § 28 a: Styret har ikke
stemmerett i Rådet – en konsekvens av stemmerettsvedtaket på GF 2016. Jfr. GF –vedtak 2017 i sak 03/17.
42
Ikke bare i forhold til styret, også i forhold til enkeltmedlemmer, klubber, komitéer og utvalg. Jf. §§ 27, 32.
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b) Styret har rett til å være representert ved en kontaktperson i forbundskomitéer/forbundsråd som opprettes. Se dog § 2, 1. ledd i Disipl.regl.
c) Komitéene utarbeider virksomhetsplaner som legges inn i budsjettet. Dette må skje
innen utgangen av desember.
d) Alle råd og komitéer skal gi en skriftlig rapport til generalforsamlingen om sitt
arbeide foregående år.
e) Terminliste for møter i styre/råd/komitéer skal settes opp for et halvt år om
gangen og distribueres til samtlige klubber via NRRs sekretariat.
f) Referat/protokoll fra møtene sendes NRR innen 14 dager etter møtet.
g) Det sendes kopi til NRRs sekretariat og evt. andre berørte organ innenfor NRR
av den korrespondanse råd/utvalg o.l. har med klubber osv.
h) Når et råd/utvalg ol. behandler en sak fra et enkeltmedlem, sendes svaret
normalt gjennom klubben. (jf. også § 13).
i) Vedtak fattet i råd/utvalg/komitéer etter delegasjon, kan innankes for NRRs
styre innen tre - 3 - uker etter avsendt svar. Se dog NRRs disiplinærreglement §
8.

§ 30

Delegat/bisitter til FIFe
som velges til årets generalforsamling i FIFe pålegges å fremlegge referat fra møtet. Dette
referat skal sendes ut til alle klubber via NRRs styre 43, før det eventuelt offentliggjøres i
klubbenes medlemsblader o.l.

§ 31

Valgkomitéen
skal påse at det er kandidater til de verv som skal besettes ved valg til NRRs organer og
eventuelle andre funksjoner der valg er lovfestet. Før hver generalforsamling skal komitéen ta
kontakt med alle som er på valg og spørre om de er villig til å ta gjenvalg. Komitéen skal
også, bl.a. gjennom kontakt med klubbene, finne frem til andre aktuelle kandidater. En
oversikt over de kandidater som har sagt seg villig til å påta seg verv, oversendes hver klubb
sammen med de øvrige sakspapirene, tre uker før generalforsamlingen. En fullstendig liste
over alle kandidatene som stiller til valg forelegges generalforsamlingen, selv om dette
innebærer at det er flere kandidater til samme verv. (GF 2015)

§ 32

Avlsrådet
er et rådgivende organ for NRRs styre, tilsluttede klubber og deres enkeltmedlemmer i
forbindelse med avl og oppdrett av rasekatter. Generalforsamlingen og NRRs styre kan
delegere vedtaksmyndighet til avlsrådet.

43

Også Aristokatt kan nyttes som distribusjonskanal da det er forbundsstyrt.
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Den som er ansvarlig for stambokføringen har stående invitasjon til å møte på avlsrådets
terminfestede møter, men har møteplikt hvis vedkommende har mottatt særskilt innkallelse til
avlsrådsmøte. Stambokføringsansvarlig har også plikt til å kontakte Avlsrådet hvis det oppstår
problemer. (→ STA AR § 1)
Det er vedtatt egne statutter for avlsrådets arbeid 44.
§ 33

Utstillingskomitéen
a) Utstillingskomitéen skal ha ansvaret for
-

-

felles systemer for drift av utstillinger, for eksempel dataprogrammer og logistikk for
fôrpremier
arrangementet/tildelingen av Scandinavian Winner Show, og bistå evt. arrangørklubb(er) med
teknisk gjennomføring av dette
årets-katt-utdeling
hovedfordelingen av utstillinger hvert år
b) og er gitt mandat til å avholde for eksempel assistent- og assistentlederkurs.(GF 2011)
c) at det settes av et eget budsjett for Utstillingskomitéen der det legges inn minimum 4
møter pr. år.
For øvrig gjelder dette:
d) UK er underlagt NRRs styre og er delegert beslutningsmyndighet innenfor sitt
ansvarsområde. UK rapporterer tilbake til NRRs styre.
e) Dersom det oppstår tvister mellom Utstillingskomitéen og klubber, ankes saken inn
for NRRs styre som fatter endelig vedtak.
(GF 2003)

§ 34

Disiplinærkomitéen
har ansvar for disiplinærsaker, herunder behandling av tvistesaker.
Det foreligger retningslinjer for disiplinærkomitéen i Disiplinærreglementet mot
enkeltmedlemmer. (→ DiR § 9).
Generalforsamlingen vedtar retningslinjer for disiplinærkomitéens arbeid.

§ 35

Lovkomitéen
har ansvar for oppdatering av NRRs lovverk, samt oversettelse og implementering av nye
lover og regler vedtatt på FIFe’s årlige generalforsamlinger. Dette gjelder imidlertid ikke
FIFe’s «Reglement for dommere, elever og assistenter» - Dommerreglementet – og heller
ikke FIFe’s Reglement for raseråd. (GF 2015)
Generalforsamlingen vedtar retningslinjer for Lovkomitéens arbeid.

44

Se NRRs statutter og fond.
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§ 36

(Opphevet

av GF 2010)

§ 37 (Opphevet av GF 2003)
§ 38

Aristokatt
a) Aristokatt er et fagtidsskrift om katter utgitt av NRR. Bladet skal til enhver tid
gjenspeile det NRR står for og arbeider med. Budsjett for Aristokatt godkjennes av
NRRs generalforsamling som også til enhver tid tar stilling til antall utgivelser per år.
b) NRRs president er ansvarlig redaktør.
c) NRRs styre utpeker redaktør. Redaktøren kan avsettes dersom 3/4 av klubbene ønsker
dette.
d) Redaktøren er daglig leder og har ansvaret for det faglige innholdet i bladet.
Redaktøren velger selv sin arbeidsform og sine samarbeidspartnere. Redaktøren skal
jobbe tett opp mot NRRs styre. Redaktøren mottar godtgjøring for redigering av
bladet i henhold til godkjent budsjett.
e) Bladet sendes alle klubbhovedmedlemmer 45 i abonnement. Avgift for Aristokatt per
klubbmedlem fastesettes av NRRs generalforsamling. Klubbene må innrapportere
endringer i medlemslister og adresser46 fortløpende til NRRs kontor. Deadline for
innrapportering er én måned før utsendelse, dersom abonnent skal motta dette
nummer. Abonnementet løper fra dato det er mottatt bestilling til NRRs kontor.
Oppdatert klubbmedlemsliste i MinKatt legges til grunn.

§ 39

Helseutvalget
-

Helseutvalget skal på fritt grunnlag eller etter henstilling fra NRRs styre, ta opp
spørsmål knyttet til helse på katt.
Helseutvalget skal normalt ha et nært samarbeid med Avlsrådet.
Helseutvalget kan søke informasjon hos og samarbeid med ekspertise fra sak til sak.
Medlemmene utpekes normalt for 3 år av gangen, og utnevnes hvert sitt år.
(→ § 1 i KAR: HU sammen med NRRs styre har et GF-mandat til å fatte
selvstendige helsevedtak basert på nye kunnskaper. Jf. mandatet til FIFe’s HWC i OR
Appendiks 1)

§ 40 NRR dekker driftsutgifter for komitéer, råd og utvalg ol. (→ § 29 c.)
§ 41 Styret har rett til å utpeke ulønnede assistenter/medhjelpere. Navnet på den/dem som utpekes til å
skjøtte et slikt verv, gjøres kjent i styrereferat som sendes klubbene.
§ 42

45

Styret har fullmakt til å foreta administrative og redaksjonelle utdypinger/presiseringer av
gjeldende regler, samt pålegge klubber og NRR-organer bestemte rutiner innenfor lovverkets
rammer.

Gjelder altså kun alle hovedmedlemmer om annet ikke avtales med den enkelte klubb om f. eks.
støttemedlemmer. Familiemedlemmer oppføres ikke som abonnementsmottagere av NRRs forbundsblad.
46
Dette skal nå gjøres i MinKatt. Det enkelte medlem er selv ansvarlig for å få oppdatert sin konto i MinKatt.
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Mellom generalforsamlinger har styret også anledning til å foreta nødvendige midlertidige
regelendringer, forutsatt at over halvparten av klubbene sier seg enig. Et midlertidig vedtak kan
ikke gjelde lenger enn frem til nærmeste generalforsamling. (→ § 1 i KAR: HU sammen med
NRRs styre har et GF-mandat til å fatte selvstendige helsevedtak basert på nye kunnskaper.)
§ 43

Styret, råd, utvalg, komitéer, stambokføringsansvarlig og andre som ansees å utføre arbeid for
NRR, skal være underlagt regler om taushetsplikt. (→ § 6 D)
Slike regler utarbeides i rådene, utvalgene osv. i samarbeid med styret og lovkomitéen.

§ 44

Ved oppløsning av forbundet, skal alle eiendeler overføres til annet forbund som er interessert i
å ivareta utstillingsaktivitet i Norge, samt jobbe aktivt for å høyne kattens status i samfunnet.
Dersom NRRs Generalforsamling ikke finner at andre organisasjoner i Norge er i stand til å
ivareta dette formålet, skal alle eiendeler gis til Norges Veterinærhøyskole. Penger og evt. andre
midler skal øremerkes Katt.
Overskudd i det enkelte år tilføres egenkapitalen i sin helhet. (GF 2015)

KAPITTEL VII Endringer av og tilføyelser til
denne lov kan bare foretas etter skriftlige forslag til generalforsamlingen, og må ha 2/3 flertall
av de avgitte stemmer.
***************************************************************************

KAPITTEL VIII ANNEKS
(Krever ikke 2/3 flertall ved endring med mindre dette er uttrykkelig bestemt i annekset eller
annet sted.)

ANNEKS 1 Diverse administrative tillegg o.l.

NRRs Diverse regler og vedtak (DI)
§ 1 Reise- og diettregulativ
1.1
Generelle bestemmelser
Godkjente reiser47 dekkes etter regning på billigste og mest hensiktsmessige måte (Gjør bruk av
grønne ruter, rabatter o.l.).
47

Gjelder bare den som reiser til et møte/arrangement i NRRs regi for å delta der etter avtale og godkjennelse.
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Kjøregodtgjørelse innenfor NRR skal tilsvare 50 % av Statens satser for bilgodtgjørelse. Tilsvarende
gjelder også for passasjertillegget. (GF 2010) (→§ 16 d)
Overnatting dekkes etter regning der det er strengt nødvendig, men det henstilles til bruk av privat
overnatting.
Klubbdelegaters overnatting i forbindelse med NRRs Generalforsamling48 dekkes ikke av NRR.
Diett blir utbetalt med 50% av statens diettregulativ. Dersom reisearrangementet er av en slik
art at dette ikke dekker de faktiske kostnader, dekkes faktiske utgifter etter bilag. (GF 2010)
1.2
NRRs styre
Medlemmer i NRRs styre gis en møtegodtgjørelse for hvert fremmøte.
Presidenten får ikke denne godtgjørelsen men i stedet et fast beløp pr år.
NRRs president får kr.10 000 – titusen kroner – fast pr. år i godtgjørelse49.
De resterende medlemmene og varamedlemmene får kr. 400,- pr. møte hvor de fysisk er til stede.
Møter på f.eks. mail/sms o.l. omfattes da ikke av en slik godtgjørelse. (→ GL §§ 18-8 c, d, 24.)
Dette vedtaket har virkningsdato fra GF 2010. (GF 2010)

§2

Frister
2.1

Deadlines for Aristokatt
− 1. februar for nummeret som kommer i mars
− 1. mai for nummeret som kommer i juni
− 1. august for nummeret som kommer i september
− 29. oktober for nummeret som kommer i desember

2.2 Innsendelse av katalog etter utstilling
Kataloger med resultatlister (1eksemplar. pr. utstillingsdag) sendes innen 14 dager til
− NRRs sekretæariat og til utregner av Årets nordnorske katt.
− Utgår
2.3 Søknad om stamnavn50
Tjenestevei: Fra medlem til klubb:
For all post : Fra klubb til NRR:

10. i hver måned
15. i hver måned

Har man med en passasjer som også skal delta i en NRR-sammenheng, f.eks. som GF-delegat, er det en
berettiget passasjer som automatisk har rett på tilbakebetaling av reiseutgifter som passasjer etter gjeldende
bestemmelser. Representerer man f.eks. en rasering eller en komité o.l. må evt. reisegodtgjørelse godkjennes i
forkant.
48
Det samme vil gjelde for rådsmøter (RM) eller andre møter der klubbrepresentanter er innkalt:
Oppholdsutgifter må klubbene dekke selv.
49
Det er NRRs GF som fastsetter satsene for alle tilknyttet styret. Jf. § 1.2, siste ledd.
50
(→ § 25 b – om ferieavvikling i NRR). Disse søknadene går ikke via Min Katt, men via egen klubb. I OR §§
4.2 D, 5.2.2, 5.2.3 og 5.2.4 inkl. NRRs tillegg ligger betingelser søker må forholde seg til. Jf. GL § 11 e ovenfor.
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Innnenfor NRR: Fra NRR til FIFe:
(GF 2015)

20. i hver måned

2.4 Bestilling av stamtavler

-

• Kull (→ OR § 4.2 E, punktene 1 – 6 )
Normalt innen 3 måneder etter fødselen via Min Katt
Etter 3 måneder kreves dobbel avgift
Innen 6 måneder etter fødselen51
(→ OR § 4.2 E nr. 2 og 3, G)
(Normalt tillates kun 3 kull pr. hunnkatt i løpet av 24 kalendermåneder. (→ OR § 3.3.) )
•

Importer (→ OR § 4.6.1 – Tillegg for NRR.)
Innen 3 måneder etter innførsel gjennom egen klubb

2.5 Innrapportering av titler gjennom MinKatt 52
Innen 14 – fjorten – dager etter endt utstilling lastes bedømmelsene/sertifikatene/diplomene
inn i Min Katt53. (GF 2012 – 2017/2018) Se UR § 4.6, Tillegg for NRR.
2.6

Påmelding til NRRs generalforsamling
6 uker før GF. Se GL §§ 14 og 15.

§3

Endring av klubbnavn

GF 2002 fastslo at det er en klubbs egen sak om den vil endre navn. Det forutsettes at endringen ikke
kan skape misforståelser54.

§4

Sponsorforhold

4.1 Frakt av bur, sponsorvarer m.m.
GF 2009 vedtok følgende vedr. alternative muligheter for frakt av bur, sponsorvarer m.m.:
NRRs styre gis fullmakt til å iverksette alternativ transport av utstillingsburene, sponsorvarer, og
annet utstyre som i dag medfølger burbilen, til og fra alle utstillinger i NRRs regi.
4.2 Oppfølging av Sponsoravtaler
Det vises til UR 1.10 – NRRs tillegg.
4.3
51

Evalueringsskjema

Rekvisisjoner innkommet senere enn 6 md etter fødsel: Se OR § 4.2 E
Hvis sertifikater og titler ikke innrapporteres og oppdateres i Min Katt, vil det ikke være mulig å melde en katt
på i riktig klasse til en norsk utstilling. Resultater fra norske utstillinger legges automatisk inn i Min Katt.
Utenlandske sertifikat/tittelbekreftelser må lastes inn i MinKatt slik at NRRs sekretariat kan oppdatere
databasen.
53
Verifiserte diplomer er gyldig dokumentasjon.
54
Evt. innsigelser må behandles av NRRs styre.
52
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Det opprettes et evalueringsskjema til bruk etter utstilling for klubber opp mot NRR og NRRs
sponsorer. (GF 2015)

§5

Innkjøp og vedlikehold av bur

Burkapasitet
Burkapasiteten skal være 250 dobbeltbur, med dommerbur i tillegg. (GF 2018)
Vedlikeholdsprogram bur: Hvert år avsettes 40 000 kr til nye bur. Disse pengene skal hvert tredje år
benyttes til innkjøp av nye bur, slik at de dårligste burene kan skiftes ut. (GF 2018)
(→ UR § 1.10 nr. 5 i Tillegg for NRR som omhandler klubbenes ansvar vedr. burhåndtering inkl. erstatning
ved ødeleggelser m.m..))

§6

Fôrvertavtale (GF 2010)

Avtalen utgår fra DI og lovverket.
Fôrvertavtalen55 skal være et levende veiledningsdokument på hjemmesiden, og ikke en del av
lovverket. (GF 2015) (→ OR § 2.3.1 – om skriftlighetsprinsippet.)

§7

Forhold vedr. Min Katt

GF 2019, sak 17 og 18. Se GF-referatet.

55

Den er kun veiledende, altså ikke obligatorisk, og er derfor fjernet fra lovverket (GF 2015). Den angir noen
prinsipper man må søke å ta hensyn til. Alle avtaler skal være skriftlige i tråd med OR § 2.3.1, og være signert
av partene for å være gyldige.

