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--------- Forwarded message ---------- 

From: Opplæring NRR <opplaering@nrr.no> 

Date: 25 August 2017 at 14:13:33 +02:00 

Subject: Medlemmer trinn 6 - til alle medlemmer 

To: Kontoret NRR <kontoret@nrr.no> 

 

 Her kommer VIKTIG INFO  fra NRRs supportgruppe om MinKatt (MyCats). 

 Vedlagt følger bruksanvisning for hvordan man foretar eierskifte i MinKatt.   

 Som dere ser av bruksanvisningen, så er det et krav at både kjøper og selger er medlemmer i klubb 

for å kunne eierendre katter. Eierskifter der man selger til personer utenfor klubb skal fortsatt sendes 
kontoret. 

 Slik er hele den lukkede delen av programmet lagt opp; man må være medlem for å kunne bruke 

programmet. 

 Dette er spesielt viktig at man merker seg om man eier katter sammen med andre.  

 Har en katt to eiere og den ene ikke er medlem, så er katten låst for begge eierne, og alt 
må gjøres manuelt. Man kan ikke bestille stamtavler på evt avkom, man kan ikke gjøre rettelser i 
kattens data og  man kan ikke delta med katten på Årets Katt-listene. Det samme gjelder for 

stamnavn – er det to eiere på stamnavn må begge være medlem i en NRR-klubb. Det er dog ikke 
noe krav at man må være i samme klubb. 

 Vi oppfordrer alle til å sjekke opp i eierskapene sine. Vi ser at dette oftest er en problemstilling ved 

eierskap mellom ektepar, samboere, foreldre-barn og andre familiære relasjoner. 

 Har en katt to eller flere eiere, hvorav en ikke er medlem har man følgende alternativer: 

 Alt.1: Person uten medlemskap melder seg inn i klubb, det er ikkenoe krav i programmet at man må 

være hovedmedlem i klubb. Kravet er bare at man er medlem og har en profil i MinKatt, 

familiemedlemskap vil være tilstrekkelig. (om man oppfyller klubbens kriterier)  

 Alt 2: Person uten medlemskap frasier seg eierskap til aktuelle katter/stamnavn. (dette gjøres på 

vanlig måte, innsendes til NRR på papir eller epost) 

 Alt 3. Man beholder eierskapet som det er, men alt vedrørende katten/stamnavn må sendes inn 

manuelt utenom programmet. Katten vil ikke komme med på Årets Kattlistene om den stilles ut.  

 Grunnen til denne sperringen i programmet er reglene om at man må være medlem i klubb for å 
kunne avle og stille ut katt. 

 Med vennlig hilsen/Best regards 

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND  

Hanne M. Lund Forbundssekretær/Sponsorkoordinator  Secretary/Sponsor Coordinator  Tel.: +47 

69612754  
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