
JYRAK FORSLAG NR. 1

Forslag om tilsynsparagraf i Felis Danicas Vedtægter:
Ny paragraf 17 – nuværende §§ 17 & 18 bliver til §§ 18 & 19

§17 Tilsyn
Medmindre andet fremgår af de enkelte bestemmelser i vedtægterne fører Forretningsudvalget tilsyn med overholdelsen
af bestemmelserne i vedtægterne.

Stk. 2. Såfremt der konstateres en eventuel overtrædelse af vedtægterne begået af en hovedklub behandles sagen i FU,
dog således at den pågældende klubs medlemmer af FU ikke har stemmeret.  Medlemmerne deltager i sagens drøftelse
og skal forlade salen under voteringen og under den endelige beslutning om sagens udfald.

Stk. 3. Såfremt der konstateres en eventuel overtrædelse begået af et medlem af en hovedklub under Felis Danica
behandles sagen af den pågældende klub.
Inden for en måned efter afgørelsen af sagen kan den ankes til FU. FU kan i ankesager vedtage disciplinære sanktioner
for overtrædelsen. FUs afgørelse har bindende virkning for medlemmet, og hovedklubberne er forpligtet til at påse, at
FUs afgørelse efterkommes.

Motivation:

Ændringsforslaget tilsiger at give en generel opklaring af, hvilke organer i Felis Danica der generelt har pligt til at
håndhæve Felis Danicas vedtægter. Som hovedregel vil det være klubberne der behandler sager vedrørende
enkeltmedlemmer, hvor FU kuan kan komme ind i sagerne i tilfælde afr at en sag bliver anket af sagens parter.
Kun i de tilfælde, hvor vedtægterne eksplicit angiver en anden tilsynsforpligtelse, afviges fra dette princip. Som eksempel
herpå kan nævnes, at stambogsføreren ifølge vedtægterne fører tilsyn med, at en hunkat kun får det tilladte antal kuld
om året.
Ændringsforslaget vil således også sikre, at der ikke er dobbeltkompetence ved visse overtrædelser. Eksempelvis kan
nævnes, at de tidligere vedtægter for Disciplinærnævnet gav nævnet kompetence til at behandle sager om
overtrædelser af Felis Danicas vedtægter. FU havde samme beføjelse.  Når 2 forskellige organer i FU behandler samme
type sager, vil der altid opstå mistanke om, at sagerne ikke behandles ensartet.

Svagheden ved dette er, at klubberne ikke altid administrere behandling af overtrædelsere ens.  Derfor er det tilføjet en
ankemulighed, så en eventuel afgørelse kan prøves ved FU

En sikker og entydig placering af tilsyns- og håndhævelsesopgaverne vil betyde at der spildes mindre tid på at drøfte,
hvem der skal have sagen. Der kan sikker spares nogen tid her. Ændringsforslaget bør endvidere lægge op til, at
reglerne gennemgås udfra et tilsyns- og håndhævelsessynspunkt, og såfremt man ved denne gennemgang bliver klar
over, at visse bestemmelser håndhæves mest effektivt af eksempelvis stambogsføreren eller Avlsrådet, så tages der de
nødvendige skridt til, at reglen ændres.



RACEKATTEN FORSLAG NR. 1

FIFes Show Rules Title III §3 stk. 5 White Cats:

3.5 White Cats
White cats must have a veterinary certificate stating that they are not deaf.

ønskes ændret til:

3.5 White Cats
White cats must have a BAER certificate stating that they are not deaf.

samt:
Felis Danicas nationale stambogsføringsregler

2. Dyrlægeattester
c) Hvide katte (EMS w) er hørende. (skal også være Id-mærkede)

ønskes ændret til

2. Dyrlægeattester
c) Hvide katte (EMS w) er hørende (BAER attest). (skal også være Id-mærkede)

Motivation:
Pt. er det nok at have en høreattest udstedet af ens dyrlæge, denne attest bliver tit lavet ved en klaptest eller ved raslen
med nøgler og er på ingen måde en garanti for at katten kan høre.
Derfor mener jeg man skal indføre krav om at alle hvide katte der bruges i avl eller til udstilling skal være BAER testede
og at denne attest fremvises ved udstillinger og når parringsattester indsendes.
På denne måde kan vi måske komme det voksende problem med døve hvide katte til livs, ved kun at avle på katte, der
er 100% hørende.



FU Forslag nr. 1

Regler for Specialklubber
Eksisterende Regler:
§5
SPK-medlemmer kan være aktive, dvs. medlemmer af en FD-hovedklub med adgang til alle normale FD serviceydelser,
eller passive, dvs. kun medlem af SPK kun med ret til deltagelse i FD-hovedklubbernes åbne medlemsmøder. Hver SPK
indbetaler hvert år et beløb fastsat af Plenarforsamlingen til FD senest 31. januar.
SPK, der ikke senest på plenarforsamlingen har indbetalt gebyret, mister rettighederne til en hver form for serviceydelser
fra FD.

§6
Et flertal af SPK bestyrelse – herunder formanden - skal være medlem af en FD hovedklub.

Ønskes ændret til:

§ 5 stk 1: SPK-medlemmer kan være medlemmer af en FD-hovedklub med adgang til alle normale FD serviceydelser
eller kun medlem af SPK, kun med ret til deltagelse i aktiviteter i SPK og FD-hovedklubbernes åbne medlemsmøder.

Stk. 2: Personer, der ekskluderes af en af FD’s hovedklubber, kan ikke være medlem af en FD SPK.

Stk. 3: Personer, der på grund af karantæne er udelukket fra alle FD ydelser, kan under karantænen heller ikke modtage
ydelser fra en FD SPK.

Stk. 4: Hver SPK indbetaler hvert år et beløb fastsat af Plenarforsamlingen til FD senest 31. Januar. SPK, der ikke
senest på plenarforsamlingen har indbetalt gebyret, mister rettighederne til en hver form for serviceydelser fra FD.

§ 6  stk 1: Et flertal af SPK bestyrelse – herunder formanden – skal være medlem af en FD hovedklub.
Stk. 2: Medlemmer af en SPK bestyrelse, skal være medlem af en FD hovedklub, såfrem de har opdræt.



FU forslag nr. 2
Forslag til ændring af FIFes Avls og registreringsregler

Tilføjelse med rødt
4.3 Transfer and Import
4.3.1 Import from another FIFe Member

The original pedigree of an imported cat must be respected. However, the importing FIFe member may decide to
upgrade the cat to the LO register or downgrade the cat to the RIEX register according to their own regulations, see
article “National registration”.

A confirmed transfer declaration must be issued by the exporting member.

A transfer declaration is solely a means of transferring the cat in question from the pedigree book of the exporting FIFe
member to the pedigree book of the importing member

Motivation:
To clarify the purpose of the transfer declaration.



Forslag nr. 1 fra Klubben for den Hellige Birma:

Forslag til standardændring for SBI

COAT
Structure
Long to semi-long, according to the actual parts of the body; short on the face, gradually growing
longer on the cheeks to a full frill, long on the back and the flanks. Silky texture. Little undercoat.
Colour
Shows all characteristics known from the Siamese pointed cats, but all four (4) feet are white
(gloves). The points include the face, ears, legs, tail and genitals.
The points shall be even and in good contrast to the body colour.
( udgår  

 The body colour and colour of the tummy is a very pale egg shell; the back is golden beige in all
varieties).

(ny tekst 

The body may show a slight shade of colour, in harmony with the point colour,  with a lighter tone on
the stomach and chest.

 
Only in adult cats the colour of the points and the body colour are fully developed.

Motivering til de ændringer som er foreslået
Colour: : " The body may show a slight shade of colour, in harmony with the point colour,  with a lighter tone on
the stomach and chest.".
Det er genetisk korrekt at kattens kropsfarve antager en tone af maskefarven og , som gradvist  går over og bliver en 
lyser tone fra ryggen mod mave og bryst.
Det er oplevet: at dommere på udstillinger internationale udstiller har sagt, at denne kat ikke kan få cert., da den ikke har
denne æggeskal/gylden farve. Ofte ser man at de lyse maskefarver jo slet ikke er i nærheden af gylden farve, og ej
heller røde og blå – faktisk kan man kun forvente de brunmaskede kan opnå en gylden kropsfarve.
Ingen ændring i point fordelingen 


