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Jyrak forslag nr. 1 og 

Racekatten forslag nr. 1 

 

Forslag til ændring af Felis Danicas vedtægter: 

 

Vedr. § 4 – Den nuværende tekst gøres til §4, stk. 1 

 

§ 4, paragraffen tilføjes stk. 2. 

 
Ansatte i Felis Danica samt deres ægtefælle/samlever er ikke valgbare til FU eller andre tillidsposter, hvortil der 

ifølge love og vedtægter foretages valg. 

 

Motivation: 

Det er ikke hesigtsmæssig at ansatte er med i det styrende politisk valgte organ og derved har 

indflydelse på deres egen ansættelses- og ansvarsområde, samt er med til at sætte den politiske 

dagsorden. Den ansatte bliver herved sin egen arbejdsgiver, og kan sættes i situationer, der ikke er 

hensigtsmæssige.  

 

 

 

Jyrak forslag nr. 2 
 

Forslag til ændring af FDs vedtægter § 6 stk 4 

 

Det med rødt og kursiv indsættes. 

Forretningsudvalget holder møde efter begæring fra formanden eller 2 andre medlemmer af 

forretningsudvalget.  
 

Ved behandling af personsager kan repræsentanterne fra den klub personen er medlem af ikke 

deltage i behandlingen af sagen. 

 

Over møderne føres en protokol, der skal være godkendt af de tilstedeværende. Udskrift tilsendes 

medlemmerne af forretningsudvalget samt formændene for de tilsluttede racekatteklubber. 

 

Motivation: 

For at sikre at en behandling af en personsag ikke bliver påvirket af hverken den ene eller anden 

årsag er det efter min mening nødvendigt at repræsentanter for den klub den person, som en evt. 

klagesag eller anden sag omhandler, ikke deltager i debatten. 

 

Primært er det for at sikre klubbernes repræsentanter ikke kan ”beskyldes” for at have være hverken 

for eller imod et medlem, men også for at et medlem ikke skal kunne lægge unødigt pres på 

klubbernes repræsentanter. 

 

Klubbens repræsentanter kan på den anden side også være farvede og have en tendens til at ”holde” 

med medlemmerne uanset der tidligere kan være / er truffet afgørelse af lignende art. 
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Jyrak forslag nr. 3 

 

Forslag til ændring af Felis Danicas vedtægter: 

 

§ 8 – Nedenstående sætning slettes 

 

Ændringer i udstillingsgebyrer vedtages på Plenarforsamlingen, desuden fastsættes datoen for 

ændringen. 

 

Istedet tilføjes: 

 
Ændring i udstillingsgebyrer vedtages på førstkommende FU møde efter skriftlig henvendelse om ændring fra en af 

hovedklubberne, og effektueres efter vedtagelse pr. d. 1.i førstkommende måned, dog med mulighed for at en 

hovedklub kan fastholde det nuværende gebyr på deres førstkommende udstilling såfremt der er åbnet for tilmelding. 

 

Motivation: 

Det har gennem det seneste stykke tid være mere og mere vanskeligt at holde en fornuftig økonomi 

på udstillingerne for hovedklubberne. Derudover er det hovedklubbernes generalforsamling, der er 

øverste myndighed, og der går som § 8 er udformet nu, mere end et år inden en ændring af 

udstillingsgebyret kan træde i kraft efter dette er vedtaget af en hovedklubs generalforsamling. 

Dette er ikke tilfredsstillende set i lyset af hovedklubberne alle har deres generalforsamlig før Felis 

Danicas Plenarforsamling og at forslag til ændringer skal være Felis Danica i hænde senest 31/12 

året før Plenarforsamlingen – Denne forretningsgang er for langsommelig mht. netop 

udstillingsgebyrer. 

 

Jyrak forslag nr. 4 

 

Forslag til ændring i Felis Danicas Vedtægter § 16. 
Det overstregede slettes og erstattes af det med rødt skrevne. 
§ 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 deltager en person valgt af Forretningsudvalget 
efter indstilling fra klubberne. kan hver klub udpege en person blandt sine repræsentanter som kandidat. 
Denne kandidat deltager på skift mellem klubberne.  

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. 
 
Motivation: 
Hvis en post går på omgang klubberne imellem har det karakter af en ferierejse / en frynsegode / en 

pamperrejse som er en slag belønning der går på omgang. 
Det er ofte komplicered sager der behandles på FIFes generalforsamling, og det er vigtigt at de bedst 
kvalificerede personer deltager frem for at en klub skal have en person med fordi det lige er den klubs tur! 
Forsslaget gør, at man i FU kan udpege en særlig repræsentant til at deltage som rådgiver som har bestemte 
kvalifikationer en lige det at være medlem af en bestemt klub og repræsenteret i FU. 
Dette skulle sikre en højere grad af kvalificeret arbejde i FU og på FIFes generalforsamling. 
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Jyrak forslag nr. 5 og 

Racekatten forslag nr. 2 
 

Forslag til ændring af love vedr. specialklubber (SPK) 

 

§ 6, paragraffen ændres til flg. Ordlyd:. 

 

Kun personer organiseret i en hovedklub under Felis Danica eller direkte i FIFe kan 

repræsentere en specialklub på Plenarforsamligen, og ingen personer, der ikke er organiseret 

under Felis Danica eller FIFe kan bestride bestyrelses eller tillidsposter i en specialklub under 

Felis Danica. 

 

Motivation. 

Der er i skrivende stund en eventuel klagesag på vej, hvor en person bestrider en bestyrelsepost i en 

specialklub, men omtalte person er ikke medlem af en hovedklub under Felis Danica. En sådan 

klagesag kan derved ikke bringes gennem almindelig klageadgang i Felis Danica, men kun afgøres 

ved civilt søgsmål, da ovennævnte person ikke er underlagt Felis Danicas love og vedtægter.  

 

 

FU forslag nr. 1 

 

 

Se særskilt dokument med navn ”FU forslag nr. 1” 

 


