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På Felis Danicas Plenarforsamling 2008 var der sammenlagt 5 pladser på valg. Både
formanden, Jan Krag og vores sekretær Charly Riis var på valg og blev begge genvalgt
for 3 år. På en 1-årig post fik vi Kirsten Foldager med som nyt medlem, og de to
suppleantposter gik til Susanne Wehnert og René Rasmussen. Derudover fortsatte
Susanna Bugge og Marianne Seifert-Thorsen uden at være på valg. Jan Krag fortsatte
som formand for rådet, mens Charly overgav sekretær-staffeten til Marianne.

Vi begyndte det nye avlsråds-år med 8 uafsluttede sager, hvoraf de fleste enten var
sager der næsten var færdigbehandlede eller lige var indkommet kort før
Plenarforsamlingen. Nogle få sager var dog "tunge drenge" - sager som trækker ud af
forskellige årsager. Også resten af året har været præget af en blanding af "nemme"
sager som vi får ekspederet ganske hurtigt, og sager som af den ene eller anden
grund har taget længere tid og koster flere kræfter.
I nogle sager er det en længerevarende kommunikation med kunden og f.eks.
udredninger hos udenlandske katteklubber der tager tid. Andre sager kræver nøje
granskning af FIFe's og FD's avls- og registreringsregler, og grundigere overvejelser
fra vores side, inden vi finder en passende løsning. I alle tilfælde gør vi alt hvad vi
kan, inden for de rammer der er gældende, for at hjælpe opdrætterne med deres
konkrete problemer og deres opdrætsmål. Helt konkret har vi i det sidste 1½ års tid
behandlet flere sager vedrørende endnu ikke-anerkendte racer.
I forbindelse med en af disse racer, hvor vi har behandlet sager fra flere opdrættere,
er vi nu gået i dialog med en gruppe af opdrættere for at indlede en form for
samarbejde hvor vi kan vejlede dem i deres arbejde frem mod godkendelse af racen.

Ligesom i de foregående år, fylder importer stadig en god del i vores sagsbeholdning.
Det er blevet nemmere at finde katte i udlandet, og derfor kommer der også flere
katte til landet fra organisationer udenfor FIFe. Dette er ikke i sig selv et problem,
men ofte har disse forbund andre principper for stambogsføring end FIFe, med deraf
følgende problemer i at overføre stamtavlerne til vores "system". I arbejdet med disse
sager er vi kraftigt hjulpet af et godt samarbejde med FD's stambogsfører, der jo selv
sad i avlsrådet indentil hun blev ansat som stambogsfører. Heidi har adgang til vores
sagsbehandlingssystem, og kan derfor selv følge med og bidrage med informationer til
sagsbehandlingen. I forbindelse med importer er det i praksis sådan at Heidi selv
klarer alle dem der ikke er problemer med, og til gengæld lader Avlsrådet bruge
energi på dem hvor der er genetiske eller andre problemer.

I det hele taget er vores online sagssystem en meget integreret del af vores arbejde.
Størstedelen af vores behandling af sagerne foregår direkte i systemet hvor vi
samtidigt dokumenterer al korrespondance med kunderne og bilag til sagerne.
Systemer bliver også løbende forbedret med nye funktioner der letter vores arbejde,
og vi håber da stadig at andre dele af katteverdenen i fremtiden også vil kunne have
glæde af dette udviklingsarbejde.

Sammenlagt har vi i det forgangne år oprettet 22 nye sager, og vi kan vist for første
gang melde rent bord inden Plenarforsamlingen.
Sammen med de overleverede sager fra sidste år har det således været et normalt år.
Tendensen er nok at vi får en anelse færre sager som til gengæld kræver lidt mere



arbejde fra vores side. Vi betragter dette som en positiv udvikling da det antyder at
stambogsføreren og resten af systemet er blevet bedre til at håndtere de "trivielle"
sager, og at der til gengæld bliver gjort bedre brug af de ekspertiser der er i
Avlsrådet.
En anden meget positiv tendens er at vi oftere oplever at kunderne henvender sig til
os tidligere i forløbet - dvs. inden de rent faktisk køber en kat i udlandet eller sætter
deres avlsprogrammer i gang. Dette giver os væsentligt bedre muligheder for at
vejlede på forhånd og kan spare kunderne for mange ærgrelser og tid. Det har
samtidigt også sparet AR for mange "sager" da lidt vejledning undervejs ofte helt
overflødiggør en egentlig avlsrådssag. Til gengæld er vi blevet opmærksomme på, at
vi nu har en udfordring med at dokumentere disse henvendelser uden at disse er
årsag til en misvisende statistik over sagsbehandlingstid i rådet.

Sideløbende med sagsbehandlingen er der i det forgangne år også brugt en hel del
kræfter i videreførelsen af det "workability" arbejde som AR tog initiativ til i løbet af
2006/2007.
På baggrund af det oplæg AR havde leveret til FU blev der i starten af 2008 nedsat et
lille udvalg bestående af Marianne og Jan fra Avlsrådet, Lars Seifert-Thorsen som
repræsentant for FU og Heidi som stambogsfører. Udvalget har i første halvdel af 2008
holdt 5 eller 6 helaftens-møder hvor vi arbejde med færdiggørelsen af "workability"-
dokumentet, samt udarbejdelsen af en række forbedrede samt helt nye formularer.

Der er således bl. a. nu indført en importrekvisition der skal udfyldes og medsendes
alle importer. Denne blanket tilsikrer at alle de nødvendige oplysninger om klub og
ejerforhold kommer med igennem systemet fra stambogssekretær til stambogsfører,
og ved behov videre til Avlsrådet. For os er det et en kæmpe forbedring fra tidligere
tider, hvor vi nogle gange kun fik nogle stamtavler og ikke engang vidste hvilken kat
der egentlig var kommet til landet eller hvordan vi skulle få fat i ejeren. Workability-
dokumentet beskriver også på en lang række andre områder ganske præcist hvad der
forventes af opdrættere og importører, samt hvilke opgaver der ligger hos hhv.
sekretærene, stambogsfører, AR og forretningsudvalget.
Udvalget afsluttede arbejdet med disse procedurebeskrivelser og de nye blanketter i
sommeren 2008, og dette blev vel modtaget af FU. Som opfølgning på dette arbejde
indkaldte FU alle klubbernes stambogssekretærer til et møde hvor FD's formand,
sammen med Heidi, og Marianne fra Avlsrådet kunne præsentere de nye blanketter og
procedurer. Desværre mødte der kun to stambogssekretærer op til dette møde, men
disse kunne så til gengæld gå hjem med en komplet mappe med de nye formularer og
vejledninger. Mappen blev efterfølgende tilsendt de øvrige sekretærer, men de gik glip
af den grundige gennemgang på mødet. Vi håber selvfølgelig på at FU vil gøre et nyt
forsøg på at holde et møde, og at der bliver bedre tilslutning næste gang.

En anden ting som AR har brugt lidt tid på er en gennemgang af de nuværende FD
regler. Dette har ledt til en række forslag som AR har indsendt til behandling på dette
års Plenarforsamling. Der er tale om mindre, men ikke ubetydelige justeringer af bl. a.
reglerne for avlsforbud og reglerne for navneændringer, samt flere justeringer som
følger af de nye arbejdsprocedurer eller er konsekvensrettelser af tidligere ændringer i
FIFe's avls- og registreringsregler.

Den næste store opgave i denne genre, som vi forhåbentlig snart får tid til, må blive
en grundig gennemgang af FIFe's breeding & registration rules med henblik på at få



fjernet eller i det mindste afklaret de mange unøjagtigheder og uoverensstemmelser
som vi ofte støder på i vores arbejde.

På årets Plenarforsamling er der i alt 4 poster på valg, to 3-årige, samt to suppleanter.
For at hjælpe med at besætte disse poster med kvalificerede folk har Avlrådet igen i år
selv været ude og lede efter gode profiler. Vi har derfor allerede på forhånd kunne
foreslå FU 4 nye kandidater som vi tror vil passe godt i rådet, og nu håber vi
selvfølgelig at klubberne vil bakke op om disse kandidater.

Til sidst vil vi nævne at Avlsrådets medlemmer i andre sammenhænge ofte stiller op
med foredrag og workshops om både genetik, avl, importer og udstillinger. Til vores
store glæde kommer flere og flere mennesker med spørgsmål og ønsker, når de løber
ind i os til møder og på udstillinger. Vi tager dette som et tegn på at Avlsrådets ønske
om at servicere og rådgive katteejere er ved at blive almindeligt anderkendt, og vi vil i
det nye år fortsætte vores arbejde med at vende opfattelsen af, at det er pinligt at
have en "sag" i Avlsrådet til at Avlsrådet ses som en sparringspartner for den danske
katteverden.

Med venlig hilsen fra det afgående Avlsråd,
Formand Jan Krag


