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JYRAK forslag nr 1 
Felis Danicas Plenarforsamling. 
 
JYRAK 
Forslag om ændring af Felis Danicas vedtægter §6 
 
§ 6 Forretningsudvalget  
Stk 1 Forretningsudvalget består af formand og 8 medlemmer. 
Stk. 1 2 I ulige år vælges der af og blandt medlemmerne af Felis Danicas hovedklubber en formand for en 
periode af 2 år.  
Kandidater til formandsposten opstilles af hovedklubberne eller af min. 30 hovedmedlemmer af 
hovedklubberne senest 1. november.  
Såfremt der er opstillet mere end én kandidat foretages valget af formanden ved urafstemning blandt 
hovedklubbernes hovedmedlemmer i januar måned.  
Formanden for Felis Danica kan maksimalt vælges i tre på hinanden følgende perioder (6 år).  
Formanden for Felis Danica har kun stemmeret ved stemmelighed blandt de øvrige 
forretningsudvalgsmedlemmer.  
 
Stk 3 Felis Danicas hovedklubber udpeger deres repræsentanter til Forretningsudvalget. 
Klubberne repræsenteres i forretningsudvalget i forhold til antal hovedmedlemmer pr. 31/12 foregående år. 
Fordelingen foretages efter den d'Hondske metode, dog således at hver klub mindst har 1 repræsentant.  
Klubbernes medlemstal pr. 31/12 foregående år dokumenteres på medlemslister, som skal være udvekslet 
klubberne imellem senest 20/1. Optræder et medlem på 2 eller flere af disse lister, slettes dette medlem af 
alle lister og deltager ikke på medlemslisten for nogen klub. Disse lister skal være med angivelse af fuld 
adresse.  
 
Stk.2 Blandt de i § 4 nævnte repræsentanter vælges et forretningsudvalg, bestående af 2 personer fra hver 
hovedklub, nemlig:  
 
Stk. 3 I ulige år vælges formand og 4 forretningsudvalgsmedlemmer. I lige år vælges sekretær og 3 
forretningsud-valgsmedlemmer.  
 
Stk. 4 Forretningsudvalget konstituerer sig selv.  
Alle medlemmer af forretningsudvalget bliver siddende perioden ud, medmindre:  
 a. medlemmet udtræder af pågældende hovedklub  
 b. medlemmets hovedklub efter ordinær eller ekstraordinær generalforsamlingsbeslutning 
ønsker medlemmet skiftet ud.  
 
Posten besættes af en suppleant, udpeget af den pågældende hovedklub, indtil næste ordinære eller 
ekstraordinære plenarforsamling.  
I tilfælde af, at et forretningsudvalgsmedlem ikke kan deltage i et møde, kan vedkommende indsætte en 
suppleant, der dog skal være medlem af samme hovedklub.  
Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse og er ansvarlig overfor plenarforsamlingen.  
Forretningsudvalget holder møde efter begæring fra formanden eller 2 andre medlemmer af 
forretningsudvalget. Over møderne føres en protokol, der skal være godkendt af de tilstedeværende. Udskrift 
tilsendes medlemmerne af forretningsudvalget samt formændene for de tilsluttede racekatteklubber.  
Forretningsudvalget tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med et af de øvrige medlemmer 
af forretningsudvalget.  
Udgifter til rejse i forbindelse med FU-møder dækkes af Felis Danica.  
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Som konsekvens rettes i §5 under punkter til dagsordenen: 
 

 11. Valg af forretningsudvalg: Ulige år vælges: Formand og 4 forretningsudvalgsmedlemmer. Lige år 
vælges: Sekretær og 3 forretningsudvalgsmedlemmer.  

 
Til 
 

 11. Udpegning af forretningsudvalg  
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FU forslag 1 
Ændring af vedtægternes § 6 
Nuværende tekst: 
§ 6 Forretningsudvalget  
Stk. 1 I ulige år vælges der af og blandt medlemmerne af Felis Danicas hovedklubber en formand for en 
periode af 2 år.  
Kandidater til formandsposten opstilles af hovedklubberne eller af min. 30 hovedmedlemmer af 
hovedklubberne senest 1. november.  
Såfremt der er opstillet mere end én kandidat foretages valget af formanden ved urafstemning blandt 
hovedklubbernes hovedmedlemmer i januar måned.  
Formanden for Felis Danica kan maksimalt vælges i tre på hinanden følgende perioder (6 år).  
Formanden for Felis Danica har kun stemmeret ved stemmelighed blandt de øvrige 
forretningsudvalgsmedlemmer. 
 
Forslag til ændret tekst: 
§ 6 Forretningsudvalget  
Stk. 1 I ulige år vælges der af og blandt medlemmerne af Felis Danicas hovedklubber en formand for en 
periode af 2 år. Felis Danicas formand kan ikke have en bestyrelsespost i en hovedklub samtidig med sit 
formandskab for Felis Danica. 
Kandidater til formandsposten opstilles af hovedklubberne eller af min. 30 hovedmedlemmer af 
hovedklubberne senest 1. november.  
Såfremt der er opstillet mere end én kandidat foretages valget af formanden ved urafstemning blandt 
hovedklubbernes hovedmedlemmer i januar måned.  
Formanden for Felis Danica kan maksimalt vælges i tre på hinanden følgende perioder (6 år).  
Formanden for Felis Danica har kun stemmeret ved stemmelighed blandt de øvrige 
forretningsudvalgsmedlemmer. 
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JYRAK forslag nr 2 
Felis Danicas Plenarforsamling. 
 
JYRAK 
Forslag om ændring af Felis Danicas vedtægter §16 
 
 
§ 16 FIFé's generalforsamling  
Felis Danica er på FIFé's generalforsamling repræsenteret ved en delegat samt en rådgiver. Som delegat 
deltager Felis Danicas formand. Som rådgiver kan hver klub udpege en person blandt sine repræsentanter 
som kandidat. Denne kandidat deltager på skift mellem klubberne.  
Klubbernes kandidater som rådgiver, som ikke er blevet valgt deltager i FIFes generalforsamling. 
 
Delegaten skal stemme i overensstemmelse med:  
 1. Hvad angår forslag fra Danmark, skal delegaten stemme efter det på plenarforsamlingen vedtagne  
 2. Hvad angår forslag fra andre lande, skal delegaten stemme efter det af forretningsudvalget 

vedtagne  
 3. Hvad angår sager, der i øvrigt måtte opstå, stemmer delegaten efter konsultation med rådgiveren  
 
Foreløbigt referat af FIFé's generalforsamling udarbejdes af delegaten og fremsendes til medlemmer af 
forretningsudvalget, klubformænd samt Felis Danicas udsendinge senest 4 uger efter afholdelsen.  
Udgifter til rejse (økonomiklasse fly), hotelophold samt bespisning for alle Felis Danicas udsendinge dækkes 
af Felis Danica.  
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JYRAK forslag nr 3 
Felis Danicas Plenarforsamling. 
 
 
JYRAK 
Forslag om ændring af Felis Danicas vedtægter § 7 
 
 
§ 7 Regnskab og tilsvar  
Hver klub betaler et kontingent, fastsat på plenarforsamlingen, pt. et fast beløb pr. klubmedlem. Kontingentet 
forfalder ved vedtagelsen og skal være indbetalt til kassereren senest 1 måned efter forfald.  
Hvis Felis Danicas formue ved afslutningen af et regnskabsår overstiger 300.000 kr (2007  niveau) betales 
ingen kontingent og formuen der ved regnskabsårets slutning overstiger dette beløb fordeles blandt 
klubberne efter antal trukne stamtavler i foregåede kalenderår. 
Felis Danicas regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører kassebog og udfærdiger regnskabet. Dette 
gennemgås af 2 revisorer, der vælges for 1 år på plenarforsamlingen, jvf. § 5, pkt. 9.  
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FU forslag 2 
Ændring af nationale stambogsføringsregler 1.f 
 
 
Nuværende tekst: 
1 Registrering af kuld 
f) Stamtavlerekvisitionen skal være stambogssekretæren i hænde, senest når kuldet er 10 måneder. 
 
Forslag til ændret tekst; 
1 Registrering af kuld 
f) Bortfaldet 
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FU forslag 3 
Ændring af nationale stambogsføringsregler 6 
 
 
Nuværende tekst: 
6.1 Ændring af kattens navn / køn 
Kattens først registrerede navn kan kun ændres såfremt der er sket en fejl ved kønsbestemmelsen. 
6.2 Farveændring 
Er katten registreret med forkert farve, kan den farveændres efter udtalelse fra en dommer med 
kompetence i den kategori som katten tilhører. 
Har katten endnu ikke opnået en titel kan den ligeledes farveændres administrativt på skriftlig 
anmodning fra kattens opdrætter eller af FD’s avlsråd. 
6.3 Indførelse af Genotype-/Fænotyperegistrering 
Sker efter samme regler som farveændring. 
 
Forslag til ændret tekst, hvor det nuværende punkt 6.1 bortfalder: 
6.1 Farveændring 
Er katten registreret med forkert farve, kan den farveændres efter udtalelse fra en dommer med 
kompetence i den kategori som katten tilhører. 
Har katten endnu ikke opnået en titel kan den ligeledes farveændres administrativt på skriftlig 
anmodning fra kattens opdrætter eller af FD’s avlsråd. 
6.2 Indførelse af Genotype-/Fænotyperegistrering 
Sker efter samme regler som farveændring. 
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JYRAK forslag nr 4 
Felis Danicas Plenarforsamling. 
 
 
 
JYRAK 
Forslag om ændring af FIFEs Statutter Artikel 2.1 

 

ARTICLE 2.1 

The minimum number of members is fixed at three. The founding members were Koninklijke 
Kattenvereniging van Vlaanderen, Belgium; Fédération Féline Française, France and Societa Felina Italiana, 
Italy. 

Only one member per country can be admitted, subject to the current situation and to the vested rights 
currently applicable to members coming from the same country. 

Beside the abowe mentioned, individual clubs with more than 1000 members (households) can be admitted 
as members with the same rights and on the same terms as a national member, if they for a period of at 
least 10 years have been member of a federation being the national member of FIFe. 
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JYRAK forslag nr 5 
Felis Danicas Plenarforsamling. 
 
JYRAK  
Forslag om: 
 
Felis Danica Registrering af huskatte 
og regler for udstilling af huskatte. 
Forslagene skal se som et samlet hele 
 
National tilføjelse til FIFes udstillingsregler 
Kapitel 5 Udstillingsklasser / Kapitel 5 Udstillingsklasser / Huskatte 
 
For at kunne udstilles i klasse 14 Huskatte skal: 

- katte være steriliserede 
- registrerede i Felis Danicas huskatteregister 

 
Oprettelse af huskatte register 
 
Felis Danica opretter et register over huskatte der kan deltage i udstillinger arrangeret af en af Felis Danicas 
hovedklubber. 
 
For at kunne optages i registret skal katten være steriliseret og ID mærket (chip (foretrækkes) eller 
tatovering) 
 
Kattene registres efter nedenstående skema og tildeles et registreringsnummer. 
 
Skema til registrering af danske huskatte 
 

Kattens navn 
 
 

ID- mærkning Fødselsdato 

Hårlag 
Kryds af 

Korthår Langhår Farve 
 

EMS-kode 

Køn 
Kryds af 

Han Hun   

Kattens far 
 
 

Farve EMS-kode 

Kattens mor 
 
 

Farve EMS-kode 

Ejers navn 
 
 

Adresse Post nr. og by 

 
 

Medlem af klub 
 
 

Dato Underskrift 

 
Registreringsnummer 
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JYRAK forslag nr 6 
Felis Danicas Plenarforsamling. 
 
Forslag om ændring i Felis Danicas karantæneregler: 
 
§2.3.2 omhandlende karantænen slettes fuldstændigt! 
 
Argumentation: 
FIP er en individuel sygdom hos den enkelte kat, ikke en smitsom sygdom!  Nyeste forskning påviser, at FIP-
virus (den individuelt muteret form af Corona virus) hæfter sig til macrophagerne, som er en særlig type 
hvide blodlegmer.  Disse udskilles ikke fra kroppen, hvilket er hovedårsasgen til at FIP ikke smitter.  
(Coronavirus smitter via afføring, men det er at finde i ca. 85-90 % af alle multi-kattehold og den muterede 
form, som er den, der udløser sygdommen FIP hos det enkelte individ – og som ikke smitter!) 
 
Skeler vi til f.eks CFA og GCCF, så har ingen af disse organisationer karantæne i forbindelse med FIP-
tilfælde i et kattehold, idet FIP ikke længere kategoriseres som en smitsom sygdom. 
 
Endelig bekræftede Dr. Tim Gruffyd Jones, Bristol Universitet, og Dr. Susan Little, formand for Winn Feline 
Foundation på Felis Danicas opdrætterseminar april 2005, at katterikarantæne i forbindelse med FIP er 
formålsløs, idet FIP ikke er en smitsom sygdom. 
 
Det må derfor være relevant helt at slette paragraffen i FD’s karantæneregler jf. den viden der rent faktisk 
findes i dag på området. 
 
        
 
Racekattens Forslag til ændring i Felis Danicas karantæneregler: 
 
§ 2.3.2 omhandlende karantænen slettes fuldstændigt! 
 
Argumentation: 
FIP er en individuel sygdom hos den enkelte kat, ikke en smitsom sygdom! Nyeste forskning påviser, at FIP-
virus (den individuelt muterede form af Corona virus) hæfter sig til macrophagerne, som er en særlig type 
hvide blodlegemer. Disse udskilles ikke fra kroppen, hvilket er hovedårsagen til at FIP ikke smitter. (Corona 
virus smitter via afføring, men det er væsentligt at adskille den helt almindeligt forekommende coronavirus, 
som er at finde i ca. 85-90 % af alle multi-kattehold og den muterede form, som er den, der udløser 
sygdommen FIP hos det enkelte individ – og som ikke smitter!)  
 
Skeler vi til f.eks. CFA og GCCF, så har ingen af disse organisationer karantæne i forbindelse med FIP-
tilfælde i et kattehold, idet FIP ikke længere kategoriseres som en smitsom sygdom. 
 
Endelig bekræftede Dr. Tim Gruffydd-Jones, Bristol Universitet, og Dr. Susan Little, formand for Winn Feline 
Foundation, på Felis Danicas opdrætterseminar april 2005, at katterikarantæne i forbindelse med FIP er 
formålsløs, idet FIP ikke er en smitsom sygdom. 
 
Det må derfor være relevant helt at slette paragraffen i FD´s karantæneregler jf. den viden der rent faktisk 
findes i dag på området. 
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JYRAK forslag nr 7 
Felis Danicas Plenarforsamling. 
 
 
Forslag til JYRAKs Generalforsamling. 
 
 
Forslag vedrørende håndtering af katte på udstilling: 
 
Dommere og dyrlæger skal henstilles til enten at bære engangshandsker, hvis de vil undersøge kattens 
mund/tandstilling eller bede ejeren om at åbne munden på den enkelte kat. 
Dommere skal ligeledes forsøge at undgå at lade kattene tygge i kuglepenne og lege-/”drille” pinde. 
 
Begrundelse: Forslaget bliver stillet for at mindske risikoen for overførsel af vira via sekret/spyt fra kattens 
mundhule.  Et eksempel er kalici som er et meget smitsomt og hurtigt muterende virus som kattene ikke kan 
vaccineres 100% imod.  Smittekilden er især spyt fra mundhulen 
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JYRAK forslag nr 8 og DARAK forslag 

Felis Danicas Plenarforsamling. 

 

Udstillingsregler for huskatte i Danmark 
 

Fra dato 00-00-0000 er huskattene delt op i to grupper på udstillingerne i Danmark 
 
 
 
Huskat korthår (KH) 
 
Voksne: Katten skal være fyldt 10 mdr. på udstillingsdagen. 
Han 
Hun 
Fertile og kastrater dyster i samme klasse. 
 
Ungdyr: Katten skal være fyldt 3 mdr. inden udstillingsdagen. 
Katten rykker op i voksenklasse den dag/dato, den fylder 10 mdr. 
Han og hun dyster i samme klasse. 
Fertile og kastrater dyster i samme klasse. 
 
 
Huskat langhår (LH) 
 
Voksne: Katten skal være fyldt 10 mdr. på udstillingsdagen. 
Han 
Hun 
Fertile og kastrater dyster i samme klasse. 
 
Ungdyr: Katten skal være fyldt 3 mdr. på udstillingsdagen.  
Katten rykker op i voksenklasse den dag/dato, den fylder 10 mdr. 
Han og hun dyster i samme klasse. 
Fertile og kastrater dyster i samme klasse 
 
Nominering 
 
Dommeren nominerer sin bedste huskat korthår han og bedste huskat hun voksen, og et huskat 
ungdyr enten han eller hun. 
 
Dommeren nominerer sin bedste huskat langhår han og bedste huskat hun voksen, og et huskat 
ungdyr enten han eller hun 
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Dommerpanel 
 
De nominerede katte skal præsenteres af en steward i panelet.  
 
Alle dommere der har dømt på udstillingen kan sidde i huskattepanelet, til at afgive deres stemme. 
 
 
Huskat korthår 
 
Dommerne afgiver deres stemme til enten han eller hunkatten, den kat med flest stemmer får titlen 
Best In Show (BIS) og den anden bliver Best Opp. Sex (BOX) 
 
Ved stemmelighed af de to katte gælder lodtrækning. 
 
Huskat langhår 
  
 
Dommerne afgiver deres stemme til enten han eller hunkatten, den kat med flest stemmer får titlen 
Best In Show (BIS) og den anden bliver Best Opp. Sex (BOX) 
 
Ved stemmelighed af de to katte gælder lodtrækning. 
 
 Huskat ungdyr 
 
Dommerne afgiver deres stemme til enten ungdyr korthår eller ungdyr langhår den kat med flest 
stemmer får titlen Best In Show ungdyr. 
 
Ved stemmelighed af de to katte gælder lodtrækning. 
 
Best In Show (BIS) 
 
Vi får tre BIS titler og to BOX titler på Danske udstillinger. 
 
BIS HUSKAT korthår og langhår voksen. 
BOX HUSKAT korthår og langhår voksen. 
BIS HUSKAT ungdyr, enten korthår eller langhår. 
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Regler 
 
Korthåret og langhåret huskatte må ikke dømmes ved den samme dommer. 
 
Korthår huskat voksen. I klassen skal der minimum være to hanner og to hunner tilmeldt i 
kataloget. Hvis der eks. kun er en han og fem hunner tilmeldt i kataloget, skal klassen slås sammen 
til en klasse og der nomineres kun en kat, enten han eller hun. 
 
Korthår huskat ungdyr. I klassen skal der minimum være et ungdyr tilmeldt i kataloget. 
Hanner og hunner dyster mod hinanden, og der nomineres kun en kat uanset antal i klassen. 
 
 
Langhår huskat voksen. I klassen skal der minimum være to hanner og to hunner tilmeldt i 
kataloget. Hvis der eks. kun er en han og fem hunner tilmeldt i kataloget, skal klassen slås sammen 
til en klasse og der nomineres kun en kat, enten han eller hun. 
 
Langhår huskat ungdyr. I klassen skal der minimum være et ungdyr tilmeldt i kataloget. 
Hanner og hunner dyster mod hinanden, og der nomineres kun en kat uanset antal i klassen. 
 
 
Dommer 
 
Dommer 1 dømmer korthåret voksen han, hun og ungdyr 
 
Dommer 2 dømmer langhåret voksen han, hun og ungdyr 
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Skema til registrering af danske huskatte 
 
 
 
 

Kattens navn 
 
 

ID- mærkning Fødselsdato 

Hårlag 
Kryds af 

Korthår Langhår Farve 
 

EMS-kode 

Køn 
Kryds af 

Han Hun   

Kattens far 
 
 

Farve EMS-kode 

Kattens mor 
 
 

Farve EMS-kode 

Ejers navn 
 
 

Adresse Post nr. og by 

 
 
 
 

Medlem af klub 
 
 

Dato Underskrift 

 
 
 
 

Registreringsnummer 
 
 
   Udfyldes af ens klub 
 
Registreringsregler for huskatte i Danmark 
Alle danske huskatte der udstilles i Danmark skal have et registreringsbevis hvor der står de 
nødvendige oplysninger om katten, lidt ligesom en racekats stamtavle. Registreringsbeviset skal 
katten have inden den kan udstilles og det skal medbringes på alle udstillinger den deltager i. 
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Katteklubbens forslag til åben stambog 
 
Forslag om offentliggørelse af den danske stambog: 
Det foreslås hermed, at FD's hovedstambog (FD LO og FD RX registeret) bliver 
gjort offentlig tilgængelig, bl.a. på internettet. 
Forslaget gælder alle katterelaterede oplysninger - dvs. deciderede personoplysninger udelades. 
Det bør i systemet gøres muligt at lave links direkte til en enkelt kats stamtavle, f.eks. fra opdrætteres 
hjemmesider og fra klubbernes killingelister og udstillingsresultater. 
 
Motivation: 
• fri tilgængelighed til oplysninger om vores kattes baggrund (bl.a. genetisk) kun kan 
forbedre opdrætternes beslutningsgrundlag i deres avlsarbejde. 
• Officielle online stamtavler med FD præg og logo, som bruges flittigt ved henvisning fra 
klubberne og vores opdrættere vil entydigt forbedre "synligheden" af FD som organisation og 
gøre FD mere kendt som "garant" for stamtavler på samme måde som DKK profilerer sig i 
hundeverdenen. 
• De fleste 'enheder' i FD samt hoved og specialklubberne vil få lettet deres arbejde. AR (og delvist 
klagenævnet) vil få direkte adgang til nødvendige oplysninger og derved spare sagsgang og 
behandlingstid. Klubberne vil kunne hente opdaterede og korrekte oplysninger til deres 
udstillingssystemer og f.eks. klubbernes konsulenter (især avls- og genetikkonsulenter) vil have 
bedre grundlag for rådgivning. 
• Bl.a. flere af specialklubberne har desuden i et par år udtrykt ønske om en officiel online 
stambog, primært som modvægt til de ofte ukorrekte eller upålidelige oplysninger der findes i 
diverse private databaser. 
• Flere udenlandske klubber (både FIFe og andre) har over for AR udtrykt ønske om at de danske 
stambogsoplysninger blev mere tilgængelige for at forbedre samarbejdsmulighederne ved bl.a. 
import/eksport og parringer på tværs af klub- og landegrænser. 
• Sidst men ikke mindst, er tiden inde og at dette er et naturligt skridt videre efter at 
de danske opdrættere nu i flere år har vendet sig til bl.a. online tilmelding til udstillinger og 
"selvbetjeningssystemer" til f.eks. killingelister. 
 


