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1. Forslag nr. 1 fra Forretningsudvalget
Forslag til tilføjelse af afsnit til FIFes Judges Rules 6.a.2:
Judges Rules §2.8.2 Participation in Non-FIFe Shows
A FIFe judge may, with the permission of the FIFe Board and the FIFe member in the country concerned
officiate at a non-FIFe show.
New section:
Permission will not be granted if a FIFe show is scheduled for the same weekend in the country concerned
or at a location less than 400 km (by road or rail) from a FIFe show.
Motivation:
We have today restrictions on two FIFe members arranging shows too close together on the same date. We
cannot restrict other organisations from arranging shows close to a FIFe show on a given date, but do not
feel that it would be reasonable to grant permission for FIFe judges to officiate at such a show.
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2. Forslag nr. 2 fra Forretningsudvalget
Forslag til ændring af Felis Danicas nationale stambogsføringsregler
Motivation:
De nationale stambogsføringsregler regler skulle under alle omstændigheder have været gennemgået på
baggrund af, at FIFe ikke tillader Nationale registreringsregler undtagen på nogle få særlige områder.
Ved gennemlæsning viser det sig, at de nationale stambogsføringsregler trænger til en kraftig opdatering i
forhold til de beslutninger, der er truffet af FU vedrørende stambogsføring og registrering.
Der mangler simpelt hen en hel masse daglige procedurer der er besluttet hen ad vejen. Disse procedurer er
nu indført i reglerne, så opdrættere har mulighed for at se dem samlet et sted, og ikke som beslutninger
offentliggjort i forskellige numre af KatteMagasinet, referater fra FU møder og korrespondance mellem FU og
Avlsrådet.
Desuden vil det være hensigtsmæssigt at genindføre ejer registrering af avlskatte, sådan at kattenes ejer
også stemmer overens med det der bliver indrapporteret til Felis Danicas stambogsfører.
Alle ændringer er markeret med blåt Slettet tekst er markeret med: XXXXX

Stambogsføring i Felis Danicas stambog
1. Registrering af kuld
Ved registrering af kuld skal opdrætteren skal være medlem af en Felis Danica tilsluttet hovedklub.
Hele kuldet skal registreres samtidigt. Opdrætteren må ikke udelade nogen killing eller kuld fra registrering.
(FIFes Avls- & registreringsregler §5.1.1)
Avlskatte skal være identificerede med chip eller tatovering inden parringen.
Hvis avlskatten ikke er identificeret jf. FIFes Avls- & registreringsregler §3.4 udstedes der stamtavler
med avlsforbud.
Ved registrering af korthårskatte der har eller kan have gen for langhår anvendes betegnelsen (var)
for alle racer med undtagelse af ACS, BRI, EXO & MAN (jf. FIFes Avls- & registreringsregler §5.1.2.1)
1.1 Hunkatte
Hunkatten være registreret i Felis Danicas stambog og være ejet af et medlem af en Felis Danica tilsluttet
hovedklub.
Første gang et kuld registreres efter en hunkat noteres den rekvirerende opdrætter som ejer af
hunkatten.
Hvis en Felis Danica registreret hunkat ejes af flere personer, skal der opgives 1 af disse, som har
dispositionsret til at underskrive parringsattesten. Underskrevet aftale skal indsendes til stambogsføreren
med angivelse af hver ejers stamnavn.
Såfremt katten skifter ejer, og den nye ejer ønsker at registrere kuld efter hunkatten, skal der til
stambogsfører indsendes bekræftelse af ejerskiftet.
En Felis Danica registreret hunkat må parres frit med registrerede hankatte, uanset hvilket
forbund/organisation hankatten er registreret i. Opdrætteren er selv ansvarlig for, inden parring, at kontrollere
med Felis Danica, at hankattens stamtavle kan udløse en registrering af afkom i Felis Danica.
1.2 Hankatte
Ejeren af en Felis Danica registreret hankat skal være medlem af en Felis Danica tilsluttet hovedklub.
Første gang et kuld registreres efter en hankat, noteres den underskrivende opdrætter som ejer af
hankatten.
Hvis en Felis Danica registreret hankat ejes af flere personer, skal der opgives 1 af disse, som har
dispositionsret til at underskrive parringsattesten (underskrevet aftale skal indsendes til stambogsføreren,
via egen klub).
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Alle hankatte ejere som er medlem af en Felis Danica tilsluttet klub er forpligtet til at attestere hankattens
avlstjeneste.
Ved brug af hankat registreret hos et andet FIFe medlem eller anden organisation skal parringsattest
samt kopi af hankattens stamtavle indsendes ved registrering.
1.3 Registrering
Stamtavlerekvisitionen skal være stambogssekretæren i hænde, senest når kuldet er 10 måneder.
Ansøgning om registrering skal ske på en, af Felis Danica godkendt, stamtavlerekvisition.
1.3.1 Stamtavlerekvisition
Stamtavlerekvisition skal indeholde følgende oplysninger:

a) Han- og hunkattens fulde navn, registreringsnumre og race/farve (FIFe EMS-kode).
b) Killingernes fødselsdato
c) Opdrætternes stamnavn
d) Oplysning om hver killing (navn, race/farve)
e) Hankatte ejerens underskrift, navn, adresse og telefon.
f) Opdrætters underskrift, navn, adresse og telefon.
g) Han og hunkattens ID-mærkning

1.3.2 Attester
Han- og hunkatte, som ikke tidligere har fået afkom registreret i Felis Danica, skal sammen med
stamtavlerekvisitionen medsende følgende attester.
På attesterne skal kattens fuldstændige navn, registreringsnummer og ID mærkning være påført.
Dyrlægeattest eller en, af Felis Danica godkendt, navlebrok-/kryptorchid-/høreattest eller notering på
kattens stamtavle, som viser at:
• Katten ikke har synligt navlebrok.
• Hankat har normale og korrekt placerede testikler.
• Hvide katte (EMS w) er hørende. (skal også være ID-mærkede)
Såfremt der ikke kan fremlægges disse attester, registreres samtlige killinger med avlsforbud, som ikke kan
ophæves.
1.3.3 Rekvirering af stamtavler
a) Stamtavlerekvisition sendes, via egen klub, til Felis Danicas stambogsfører.
b) Attester i henhold til 1.3.2 vedlægges første gang en kat bruges til opdræt..
c) Ved parring med hankat registreret i andet forbund/organisation, skal kopi af hankattens
stamtavle vedlægges. Jf. FIFes Avls- & registreringsregler § 3.4 kræves ikke ID
mærkning for hankatte der ikke er registreret hos et FIFe medlem.
1.3.4 Tilladte antal kuld og begrænsninger ved kejsersnit
Ved ansøgning om stamtavler påser Felis Danicas stambogsfører at bestemmelserne i FIFe’s Avls- og
registreringsregler §3.3 vedrørende kuldhyppighed (pt. 3 kuld per 24 mdr.) overholdes.
Et kuld er i denne sammenhæng 1 eller flere killinger
Opdrætterens første overtrædelse heraf medfører at stamtavlerne udfærdiges til dobbelt takst. Yderligere
tilfælde medfører at stamtavlerne udfærdiges til femdobbelt takst. Overtrædelse af denne regel vil desuden
medføre at sagen vil blive forelagt Felis Danicas Forretningsudvalg til individuel vurdering.
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Opdrætteren har ansvar for at bestemmelserne i FIFe’s Avls- og registreringsregler §2.3 vedrørende
hunkatte med behov for gentagne kejsersnit overholdes. En hunkat skal tages ud af avlen 2. gang
den får foretaget kejsersnit.
1.3.5 Avlsforbud
I forbindelse med registrering har opdrættere mulighed for at sætte avlsforbud på en eller flere killinger i
kuldet. Det er kun opdrætteren, der kan ophæve avlsforbuddet skriftligt mod betaling af gældende gebyr.
Ansøgning om ophævelse af avlsforbud skal ske på en, af Felis Danica godkendt, blanket.
Hvis katten er registreret med avlsforbud tilføjes der på stamtavlen, i feltet med stambogsførerens
bemærkninger, følgende tekst: ”Må ikke bruges til avl”.
2. Regler for killingernes navn
a) Katten registreres med: stamnavn, navn, køn, race og farve (i henhold FIFe EMS), Felis Danicas
registreringsnummer samt fødselsdato.
b) Opdrætter som ikke har et stamnavn, kan kun registrere et (1) kuld inden stamnavn skal ansøges.
Killingens navn kan i dette tilfælde kun bestå af et ord.
c) Kattenavne skal kunne have må bestå af ialt max 35 anslag med stamnavnet. (1 anslag= 1 berøring
af tastatur, inkl. mellemrum og specialtegn.)
d) Hvert navn kan kun benyttes en gang af samme opdrætter.
3 Import eller overførelse
Ved import eller overførelse af kat fra en anden FIFe organisation eller ikke FIFe organisation indsendes
original stamtavle og transfer fra den organisation samt en, af Felis Danica godkendt, importrekvisition,
hvorfra katten ønskes overført fra til Felis Danica.
Stamtavler udstedes på grundlag af de indsendte oplysninger (stamtavle, transfer m.m.).
Titler på forfædre bibeholdes og det markeres i hvilke organisation titlerne er opnået. Titlerne
registreres som de er på import tidspunktet.
Importøren er selv ansvarlig for at fremskaffe manglende information jf. FIFes Avls- &
registreringsregler §4.5. Yderligere oplysninger skal fremskaffes fra valide kilder (skrivelser fra andre
organisationer). Oplysninger indhentet på internettet, fra opdrættere mv. accepteres ikke.
Ved import af katte, hvor der er racekryds i stamtavlen der ikke er re-registreret i henhold til FIFes
Avls- & registreringsregler §9.1.3, registreres disse som XLH / XSH med målrace. Sådanne kan
senere udstilles i Klasse 13b med henblik på re-registrering.
3.1 Import fra anden FIFe organisation
Felis Danica udsteder efterfølgende en ny stamtavle i henhold til gældende regler.
Fejl og overtrædelser af FIFes Avls- & registreringsregler korrigeres og det eksporterende medlem
orienteres om korrektionen.
3.1 Import fra en ikke FIFe organisation
Ved import eller overførsel af en kat fra en ikke-FIFe tilsluttet organisation eller klub kræves, at katten har en
certificeret stamtavle.
Registrering i Felis Danicas stambog af importerede katte med originalstamtavler fra andre
organisationer/forbund kan, hvis stambogsføreren skønner det nødvendigt, gøres betinget af en
godkendelse fra Felis Danicas Avlsråd.
Registreringen i Felis Danicas stambog sker i henhold til FIFes Avls- & registreringsregler. Hvis den
oprindelige registreringen afviger fra FIFes Avls- & registreringsregler, vil stamtavlen blive
udfærdiget så den følger FIFes Avls- & registreringsregler.
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4. Stamtavlen
Stamtavlen udstedes på grundlag af oplysningerne på stamtavlerekvisitionen og tidligere
registreringer i Felis Danicas stambog.
Stamtavlerne udstedes først når samtlige informationer (inkl. attester og identifikationsnumre) er
stambogsføreren i hænde og prisen for stamtavlerne udregnes i forhold til dette tidspunkt.
Katte som er opdrættet af er medlem af en Felis Danica tilsluttet klub og første gang registreret i
Felis Danicas stambog kan kun have Felis Danica registreringsnummer påført stamtavlen.
Hvis katten efter at være eksporteret under sin Felis Danica identitet og via afkom får et nyt
registreringsnummer, hos enten et andet FIFe medlem eller andre forbund/organisationer, så skal
både det oprindelige Felis Danica registreringsnummer samt det efterfølgende stambogsnummer
fremgå af stamtavlen.
Ethvert medlem af en Felis Danica tilsluttet klub er forpligtet til at lade stamtavle medfølge enhver
racekat, der af vedkommende overdrages – uanset om det drejer sig om salg, gave m.v.
4.1 Ændringer i stamtavlen
4.1.1 Ændring af kattens navn/køn: Kattens først registrerede navn kan ændres indtil katten er fyldt 6 mdr.,
mod betaling af gældende gebyr. Herefter kan kattens registrerede navn kun ændres, såfremt der er sket en
fejl ved kønsbestemmelsen.
4.1.2 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 Felis Danicas Avlsråd.
4.1.3 Indførelse af Genotype-/Fænotyperegistrering Sker efter samme regler som farveændring.
5 Eksport
Ved overdragelse af kat til et andet forbund/organisation, skal transfer bestilles fra Felis Danica. Ansøgning
om Bestilling af transfer indeholdende kattens navn, stambogsnummer samt den nye ejers navn og
adresse sendes via egen klub.
Bestilling af transfer skal ske på en, af Felis Danica godkendt, transferblanket. Transferblanketten
skal indsendes via egen klub.
Efter udstedelse af transfer, kan katten ikke bruges til registrering af afkom med FD
registreringsnummeret, medmindre katten re-importeres til registrering i Felis Danica.
6. Øvrige bestemmelser
Ændringer i en, af Felis Danica udstedt stamtavle, kan kun udføres af Felis Danicas stambogsfører.
Overtrædelse heraf medfører stamtavlens annullering.
6.1 Kopistamtavle/erstatningstamtavle Er stamtavlen bortkommet/ødelagt, kan der ansøges om ny stamtavle
via klubbens stambogssekretær. Der skal medsendes en tro og love erklæring på, at originalstamtavlen er
bortkommet/ødelagt. Ansøgning om kopistamtavle skal ske på en, af Felis Danica godkendt,
kopistamtavle blanket.
Såfremt rekvirenten ikke er kattens opdrætter medsendes bevis for ejerskab (fx underskreven
kontrakt).
6.2 Tvivlspørgsmål
Disse kan forelægges Avlsrådet under Felis Danica.
7. Afgifter
Alle afgifter skal betales til egen klubs konti.
Takster for registrering vedtages på Felis Danicas Plenarforsamling og kan ses på takstblad.
Alle beløb er i danske kroner.
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3. Forslag nr. 3 fra Forretningsudvalget
Forslag til ændring af Felis Danicas appendixes til FIFe’s udstillingsregler
Det foreslås at de nuværende to appendixes slås sammen til et enkelt.
Endvidere foreslås de i forslaget markerede rettelser
Endelig foreslås der, at der ændres i rækkefølgen, således at de enkelte tillægsregler sættes op i den
samme rækkefølge som de FIFe regler de refererer til. (Dette er IKKE afspejlet i det nedenstående, der følge
den gamle nummerering, men dog med den foreslåede nummerering noteret).
Tillægsregler, der ikke refererer til en FIFe regel foreslås placeret nederst i appendixet.
Motivation
Der er en hel del af de nuværende tillægsregler der ikke længere er relevante fordi de er dækket af FIFe’s
regler. Tiden og sædvanen hos Felis Danicas medlemmer har desuden gjort at en del af reglerne i praksis
ikke længere følges.
Slettet tekst er markeret med: xxxx xxxxx
Ny tekst er markeret med: nnnnnn nnnnnn

Felis Danica's appendix A til FIFe's udstillingsregler
Appendix A
Følgende tillægsregler til FIFe's udstillingsregler er gældende for udstillinger, der arrangeres af Felis Danica
tilsluttede klubber:
1. Tillægsregler
ad §10
1.1 Tilmelding til udstillinger (ref. FIFes udstillingsregler art. 1.13)
Danske udstillinger
Tilmelding til danske udstillinger kan ske til arrangerende klub.
Udenlandske udstillinger
Tilmelding til udenlandske udstillinger skal altid ske til via egen klub.
Ved tilmelding til udenlandske udstillinger skal betaling foregå direkte til den udenlandske arrangør. Det
anbefales, at man sender en kopi af sin tilmelding til den udenlandske arrangør, samtidig med at man sender
originalen til egen klubsekretær.
ad §11
1.2 Afmelding af tilmeldte katte efter afmeldingsfristens udløb (ref. FIFes udstillingsregler art. 1.15)
Sygdom
I tilfælde af sygdom hos en kat tilmeldt en udstilling afholdt af Felis Danica eller en af hovedklubberne under
Felis Danica, har ejeren ret til at få tilbagebetalt halvdelen af udstillingsgebyret såfremt sygdommen er
opstået efter afmeldingsfristen og såfremt der fremvises attest omhandlende sygdommen udstedt af den
behandlende dyrlæge.
Dødsfald
I tilfælde af kattens død, tilbagebetales det fulde udstillingsgebyr såfremt der fremvises dyrlægeattest.
ad §14
1.3 Udstilling af ikke-Felis Danica registrerede katte (ref. FIFes udstillingsregler art. 3.1)
Importerede katte kan udstilles, såsnart der foreligger attestation fra stambogsfører, for at transfer samt
originalstamtavle fra hjemlandet beror hos stambogsfører.
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Samtlige katte (med undtagelse af huskatte) der udstilles på udstillinger afholdt af en Felis Danica
tilsluttet hoved- eller specialklub, skal have enten en stamtavle udstedt af et andet FIFe-medlem eller
stamtavle/registreringsbevis udstedt af et ikke-FIFe forbund.
Er udstilleren ikke i besiddelse af stamtavle og/eller registreringsbevis, skal det dokumenteres af
udstillerens organisation, at der er søgt registrering på katten.
(I praksis betyder dette, at en importeret kat kan udstilles på dens FIFe stamtavle, selv om transfer
endnu ikke er modtaget fra sælger).
ad §16b
Der skal ved indskrivning på udstilling forevises attest på, at der på hankatte over 10 måneder ikke
forefindes testikulære anomalier.
ad §18
1.4 Smitsomme sygdomme (ref. FIFes udstillingsregler art. 3.1)
Vedrørende katte, der er eller har været inficeret af smitsomme sygdomme, henvises der til de til enhver tid
gældende karantænebestemmelser for Felis Danica.
Først når alle katte i udstillerens husstand af en dyrlæge er erklæret fri for sygdommen, kan katte fra
udstillerens husstand igen udstilles.
Hovedklubberne udfærdiger en seddel, som stemples af dyrlægen. Evt. afvisningsgrund påføres af dyrlægen
ad §35
Katte udstillet i huskatteklasse må bæres af ejeren ved bedømmelsen.
For at kunne udstilles i klasse 14 Huskatte, skal:
Katten være neutraliseret. Killinger og ungdyr kan udstilles som fertile til den fyldte 10. måned.
ad §36
1.5 Udstilling udenfor konkurrence (ref. FIFes udstillingsregler art. 5.1)
En kat kan udstilles uden for konkurrence (hors concour), når dette bemærkes på tilmeldingsblanketten.
Novicegodkendelse af alle eksisterende racer afskaffes.
Dispensation kan gives i særlige tilfælde.
ad §41
Ingen kat bliver bedømt uden nummer om halsen. Dette udleveres ved indgangen til udstillingen.
ad §42
1.6 Udlevering af solgte katte (ref. FIFes udstillingsregler art. 6.3)
Solgte katte må normalt ikke udleveres, før udstillingen lukker den sidste aften.
ad §53
1.3 Arrangørens ansvar (ref. FIFes udstillingsregler art.1.17)
Klubben Arrangøren er ikke ansvarlig for skade og eller/tab af nogen art på katte, kurve, tæpper eller udstyr,
der måtte ske i forbindelse med udstillingen eller ved transport til og fra denne.
1.7 Specialklubbers afholdelse af nationale/internationale udstillinger
SPK Specialklubber, der er tilsluttet Felis Danica, kan afholde nationale/internationale udstillinger under
protektion af en af hovedklubberne, hvis den kan opnå tilmelding af 80/150 katte inden for den pågældende
klubs race. af en hovedklub, hvis der kan opnås tilmelding af 80/150 katte inden for den pågældende
specialklubs race(r).
Felis Danica's Appendix B til FIFe's udstillingsregler
Appendix B
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Fælles præmieringsregler for udstillinger, der arrangeres af FELIS DANICA tilsluttede klubber.
Veteran
Bedste veteran 6-10 år uanset køn udtages i gruppen perser/exotic, semilanghår, korthår samt siam/OKH.
Hvis der er for få katte tilstede, kan der udtages i grupperne korthår & siam/OKH og perser/exotic &
semilanghår. Minimum 3 katte skal være tilstede.
Pensionist
Bedste pensionist over 10 år uanset køn udtages i gruppen perser/exotic, semilanghår, korthår samt
siam/OKH. Hvis der er for få katte tilstede, kan der udtages i grupperne korthår & siam/OKH og perser/exotic
& semilanghår. Minimum 3 katte skal være tilstede.
Kuld
Bedste kuld udtages i gruppen perser/exotic, semilanghår, korthår samt siam/OKH. Hvis der er for få kuld
tilstede, kan der udtages i grupperne korthår & siam/OKH og perser/exotic & semilanghår. Minimum 3 kuld
skal være tilstede. Et kuld består af mindst 3 killinger fra samme kuld i alderen 3-4 mdr.
Huskat
Bedste huskat uanset alder og køn udtages, når minimum 3 katte er til stede.
BEST-IN-SHOW
Udtages i 4 grupper, dog minimum 15 katte i hver gruppe:
perser/exotic, semilanghår, korthår samt siam/OKH
nemlig:
bedste voksne
bedste voksne, modsat køn
bedste ungdyr 6-10 mdr.
bedste killing 3-6 mdr.
bedste kastrat – han
bedste kastrat – hun
Bedste voksne og bedste voksne modsat køn udtages ved først at bedømme hanner og hunner for sig for at
finde den bedste af hvert køn. Disse to sammenlignes så for at finde den bedste.
Bedste kastrat og bedste kastrat modsat køn udtages ved først at bedømme hanner og hunner for sig for at
finde den bedste af hvert køn. Disse to sammenlignes så for at finde den bedste.
De 4 udtagne bedste voksne/bedste kastrater kan sammenlignes for udtagelse af hhv. BEST of BEST
voksne katte og BEST of BEST kastrater, såfremt udstillingsarrangøren måtte ønske dette og 1 all-round
dommer er tilstede på udstillingen.
Avlsklasse
For udstillede han- eller hunkatte med mindst 5 udstillede afkom fra mindst 2 kuld.
Denne klasse kan deles i de 4 grupper - perser/exotic, semilanghår, korthår samt siam/OKH - efter
arrangørens ønske. Bedømmelsesresultaterne for det udstillede afkom vil i henhold til nedenstående
pointskala blive udregnet til et gennemsnit.
Vinderen vil være den med højst gennemsnit.
Opdrætsklasse
For opdrættere, hvis stamnavn er repræsenteret på udstillingen med mindst 7 katte fra mindst 2 kuld.
Denne klasse kan deles i de 4 grupper - perser/exotic, semilanghår, korthår samt siam/OKH - efter
arrangørens ønske. Bedømmelsesresultaterne for det udstillede afkom vil i henhold til nedenstående
pointskala blive udregnet til et gennemsnit.
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Vinderen vil være den med højst gennemsnit.
2 Nationale klasser
Arrangøren kan efter eget valg afholde konkurrence indenfor følgende nationale klasser
2.1 Veteran
Herved forstås katte mellem 6-10 år, der konkurrerer indefor hver kategori på tværs af køn og race.
2.2 Pensionist
Herved forstås katte over 10 år, der konkurrerer indefor hver kategori på tværs af køn og race.
2.3 Kuld
Herved forstås kuld, der konkurrerer indefor hver kategori på tværs af køn og race.
I denne sammenhæng består et kuld af mindst 3 killinger fra samme kuld i alderen 3-4 måneder.
2.4 Avlsklasse
For udstillede han- eller hunkatte med mindst 5 udstillede afkom fra mindst 2 kuld.
Denne klasse kan deles i de 4 kategorier: I, II, III samt IV efter arrangørens ønske.
Bedømmelsesresultaterne for det udstillede afkom vil i henhold til pointskalaen (pkt. 2.6) blive
udregnet til et gennemsnit.
Vinderen vil være den med højst gennemsnit.
2.5 Opdrætsklasse
For opdrættere, hvis stamnavn er repræsenteret på udstillingen med mindst 7 katte fra mindst 2 kuld.
Denne klasse kan deles i de 4 kategorier: I, II, III samt IV efter arrangørens ønske.
Bedømmelsesresultaterne for det udstillede afkom vil i henhold til pointskalaen (pkt. 2.6) blive
udregnet til et gennemsnit.
Vinderen vil være den med højst gennemsnit.
2.6 Pointskala
Beskrivelse

Point

Bedste voksne/modsat køn/ungdyr/killing

100

Bedste kastrat han/hun

100

Bedste veteran

99

NOM/BIV voksen/ungdyr/killing/kastrat

98

CACS/CAPS/Ærespræmie

97

CAGCIB/CAGPIB

96

CACIB/CAPIB

95

CAC/CAP

93

EX1

90

Ex 2 3 4

89

EX

88

MG 1

80

MG 2 3 4

78

MG

76
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4. Forslag nr. 4 fra Forretningsudvalget
Tilføjelse til Felis Danicas vedtægter §15:
Motivation:
Teksten stammer fra de nuværende nationale stambogsføringsregler og omhandler i virkeligheden ikke
stambogsføring og bør i stedet fremgå som en forpligtelse for hovedklubbernes medlemmer og hører derfor
hjemme i Felis Danicas vedtægter.
Ved vedtagelse af dette slettes samme passus fra de nationale stambogsføringsbestemmelser.

Ny tekst med blåt, fed og kursiv tilføjelse.
Nuværende tekst:
§15 Forpligtelser for hovedklubbernes medlemmer
Som medlem i en af de i Felis Danica tilsluttede hovedklubber er man forpligtet til:
Stk. 1. At overholde følgende regler vedrørende salg og annoncering af katte:
Det er ikke tilladt at sælge eller overdrage katte, som er registrerede i FIFe, til dyrehandlere, på markeder
eller lign. samt til enhver form for eksperimentel forskning eller testning. Det er ligeledes ikke tilladt at tilbyde
eller handle katte eller tjenesteydelser, som fx avlstjeneste, via auktioner eller lignende, hvad enten disse er
fysiske eller elektroniske.
Ved annoncering og salg af katte må der ikke bruges ord, som kan sænke kattens status, f.eks. ”udsalg”,
”billigt”, ”bortskænkes” eller lignende.
Stk. 2. At lade sundhedsrelaterede oplysninger om sine katte registrere i et centralt register under Felis
Danica i forbindelse med:
Registrering og avl jf. Felis Danicas regler for stambogsføring §2
Nationale testprogrammer jf. FIFes avls- og registreringsregler §2.7.1
Stk. 3. At sikre at vaccinationer af katte foretages af autoriseret dyrlæge, samt at vaccinationsattester følger
kattene ved overdragelse til ny ejer sammen med stamtavle, evt. helbredspapirer og pas.
Stk. 4. At overholde Felis Danicas karantænebestemmelser, som løbende opdateres af Forretningsudvalget.
Stk. 5. At overholde Felis Danicas etiske regelsæt.
Felis Danicas forretningsudvalg kan udstede påbud til såvel hoved- som specialklubber tilsluttet Felis Danica
om at indføre sanktioner mod et medlem, der overtræder disse forpligtelser.

Tilføjelse af nyt stk. 2:
Stk. 2. Ethvert medlem af en Felis Danica tilsluttet klub er forpligtet til at lade stamtavle medfølge
enhver racekat, der af vedkommende overdrages – uanset om det drejer sig om salg, gave m.v.
Øvrige renummereres
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5. Forslag nr. 5 fra Forretningsudvalget
Tilføjelse til Felis Danicas vedtægter §15:
Motivation:
Det burde være indlysende, at syge dyr ikke har godt af at skifte hjem. Det er en unødvendig stress at påføre
et i forvejen udsat dyr. En flytning midt i et sygdoms-/behandlingsforløb kan forlænge enten sygdommen
eller behandlingstiden.

Ny tekst med blåt, fed og kursiv tilføjelse.
Nuværende tekst:
§15 Forpligtelser for hovedklubbernes medlemmer
Som medlem i en af de i Felis Danica tilsluttede hovedklubber er man forpligtet til:
Stk. 1. At overholde følgende regler vedrørende salg og annoncering af katte:
Det er ikke tilladt at sælge eller overdrage katte, som er registrerede i FIFe, til dyrehandlere, på markeder
eller lign. samt til enhver form for eksperimentel forskning eller testning. Det er ligeledes ikke tilladt at tilbyde
eller handle katte eller tjenesteydelser, som fx avlstjeneste, via auktioner eller lignende, hvad enten disse er
fysiske eller elektroniske.
Ved annoncering og salg af katte må der ikke bruges ord, som kan sænke kattens status, f.eks. ”udsalg”,
”billigt”, ”bortskænkes” eller lignende.
Stk. 2. At lade sundhedsrelaterede oplysninger om sine katte registrere i et centralt register under Felis
Danica i forbindelse med:
Registrering og avl jf. Felis Danicas regler for stambogsføring §2
Nationale testprogrammer jf. FIFes avls- og registreringsregler §2.7.1
Stk. 3. At sikre at vaccinationer af katte foretages af autoriseret dyrlæge, samt at vaccinationsattester følger
kattene ved overdragelse til ny ejer sammen med stamtavle, evt. helbredspapirer og pas.
Stk. 4. At overholde Felis Danicas karantænebestemmelser, som løbende opdateres af Forretningsudvalget.
Stk. 5. At overholde Felis Danicas etiske regelsæt.
Felis Danicas forretningsudvalg kan udstede påbud til såvel hoved- som specialklubber tilsluttet Felis Danica
om at indføre sanktioner mod et medlem, der overtræder disse forpligtelser.
Tilføjelse af nyt stk. 3:
Stk. 3. Ethvert medlem af en Felis Danica tilsluttet klub er forpligtet til kun at overdrage raske dyr til
et nyt hjem.
Afvigelse fra denne regel kan kun ske på anbefaling af og med attestation fra dyrlæge.
Ved denne overdragelse forstås salg, udstationering, eller gave m.v.
Øvrige renummereres.

Forslag til Felis Danicas Plenarforsamling 2011 fra FU, AR, Hovedklubber og SPK

02.01.2011

6. Forslag nr. 6 fra Forretningsudvalget
Forslag om: Oprettelsen af en National Udstillingsklasse i henhold til FIFes
Show regler § 5.6
Klasse 13d – Importklasse
Importklassen er for:
• importerede katte efter anmodning fra Felis Danicas Avlsråd
En kat kan kun udstilles i importklassen én gang på en udstilling arrangeret af et af Felis Danicas
medlemmer.
I denne klasse bliver katten evalueret af to internationale FIFe dommere som er kvalificeret til at dømme
kategorien, og som skriftligt på et af FIFe sprogene er orienteret om hvorfor katten udstilles i denne klasse.
Bedømmelsen kan foregå før den officielle bedømmelse begynder.
Katten får ikke en skriftlig bedømmelse, men skal opnå bedømmelsen ”Excellent” (i henhold til racens
standard) alternativt ”I” (i henhold til den foreslåede standard for ikke godkendte racer) for at kunne
registreres i Felis Danicas stambog.
Begge dommeres underskrift er obligatorisk
Motivation:
Der importeres i stigende grad katte fra andre organisationer end FIFe.
I disse organisationer varierer standarderne ofte fra FIFes standarder, og derfor vil det være naturligt for en
kat importeret fra et ikke FIFe forbund i forbindelse med importen samtidig at blive kontrolleret således at
den importerede kat mindst kan opnå bedømmelsen EX af mindst to internationale dommere der kan
dømme i kategorien i henhold til standarden for denne kats race.
Det må være et mindstekrav ved registreringen at der trods alt er en overensstemmelse med registreringen i
en ikke FIFe organisation og listen over godkendte racer i FIFe (ikke godkendte racer) og at den importerede
kat kan opnå EX i henhold til racens standard.
Derfor foreslås det at der oprettes en National Udstillingsklasse (i henhold til FIFes udstillingsregler § 5.6)
Vi forslår derfor at der indføres en Felis Danica importklasse med samme betingelser som i FIFes Avls- &
registreringsregler klasse 13b, men kun for importer.
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7. Forslag nr. 7 fra Forretningsudvalget
Forslag til Felis Danicas Plenarforsamling vedrørende forslag til FIFes GF
Ændring i:
FIFes statutter, generelle regler, dommerreglerne, udstillingsreglerne og Breed
Council-reglerne.
Ny tekst med blåt, fed og kursiv tilføjelse.
Slettet tekst rød og overstreget

Proposal to reduce the three FIFe languages to three spoken FIFe languages and
two written FIFe languages.
Change of statues:
13.2.
The spoken languages of the FIFe shall be French, German and English.
The written languages of the FIFe shall be German and English.
In article 4.6, 6.3 of the Statues:
Replace “all three” with “both written FIFe.
In article 13.3, 6.3 of the Statues:
Replace “all three” with “two written FIFe.
In article 4.6, 4.8 of the Statues:
Delete “French”
Change of General Rules
3.3
b) Communication to the board may be in one of the three official two written FIFe languages.
c) The rules pertaining to language for examinations and judges reports shall remain
d) The General Assembly shall be held in the three official spoken languages and shall be served by
simultaneous translators. Proposals to the General Assembly shall be submitted in the three official two
written FIFe languages.
Rules, Breed Standards and forms shall be issued in the three official two written FIFe languages
4.2
…
This rule is effective from 28.05.2004 2011.
In article 3.2, 4.9 in the General Rules:
Replace “all three” with “both written FIFe.
In article 4.9 in the General Rules:
Replace “all three” with “two written FIFe.
In article 4.2, 4.9 in the General Rules:
Delete “French”
Change in other set of rules.
Remove reference to French as a written FIFe language in Judges rules, Show rules and Breed Council
rules.
Judges rules french / language
2.3

7.3.1.8
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7.3.2.3
7.3.2.5
7.3.2.10
Show rules
6.2.3
6.8.1
BC rules
8.2

Motivation:
For at forenkle procedurerne og arbejdet omkring vedligeholdelse af regler, udsendelse af skriftligt materiale
m.m. ønskes fransk slettet som officielt SKRIFTLIGT sprog i FIFe.
Med dette forslag vil der stadig på FIFes Generalforsamling blive talt fransk og også blive simultantolket til
fransk, men alt skriftligt vil være reduceret til engelsk og tysk.
Langt de fleste dokumenter vedrørende arbejdet i FIFe foregår på engelsk, ligesom tysk også anvendes
jævnligt.
Regelvedligeholdelse er som oftest ud fra et arbejde der foregår på engelsk, og engelsk er oftest
udgangspunktet for forslag til regler, standarder osv.
Når der ikke samtidig foreslås reducering til kun et sprog, er det fordi, tysk i sig selv er et meget præcist
sprog, og det kan være hensigtsmæssigt at have en tysk udgave af statutter, regler og standarder at falde
tilbage på for at udlede den præcise mening med en tekst.

Forslag til Felis Danicas Plenarforsamling 2011 fra FU, AR, Hovedklubber og SPK

02.01.2011

8. Forslag fra DARAK
Til FD's Plenarforsamling.
Til FIFe's GF:
Forslag fra Darak medlem Nanna Mikkelsen.
Vedr. Birma standard; General part Siamese pointed, skal igen kaldes General part for Himalayan pointed.
Motivering:
Det er ikke rimeligt, at denne generelle part har en race nævnt, da den samme generelle standard for
maskede katte dækker flere racer. Det anses for, at være et redskab for opdrættere, dommere, at benytte
FIFe standarden, men at kalde den for en standard General Siam pointed cat er meget svært for Birma
ejer/opdrættere at forstå.
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9. Forslag fra JYRAK – Forslag 1
Bilag 1 – forslag stillet af bestyrelsen

Forslag til JYRAKs Generalforsamling 2011 vedrørende forslag til Felis
Danicas Plenarforsamling
Tilføjelse til FDs vedtægter § 7 stk 5.
Ny tekst med blåt, fed og kursiv tilføjelse.
§7 Forretningsudvalget
Stk. 5
Forretningsudvalget konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og vicesekretær.
I tilfælde af, at et forretningsudvalgsmedlem ikke kan deltage i et møde, skal hovedklubben så vidt muligt
indsætte en suppleant.
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 godkendes af de tilstedeværende.
Presserende beslutninger kan træffes via mail.
Referaterne fra møderne skal indeholde oplysninger om beslutninger truffet siden sidste møde via
mail eller telefon med oplysning om stemmeafgivelse.
De godkendte referater tilsendes medlemmerne af forretningsudvalget samt formændene for de tilsluttede
hovedklubber.

Motivation:
Mødefrekvensen i Felis Danicas Forretningsudvalg er meget lav, selvom FU forretningsorden foreskriver 1
møde hvert kvartal.
I løbet af året er der truffet rigtig mange beslutninger via mail.
Det er fint, at der kan dette, og det er også nødvendigt i presserende tilfælde, men alt for tit er det sket, at
mere overordnede spørgsmål også er behandlet på denne måde.
Det er efter bestyrelsens mening ikke hensigtsmæssigt, da ikke alle emner egner sig til denne form for
diskussion og rettelig hører hjemme på møder afholdt fysisk.
Med denne formulering KAN presserende beslutning træffes via mail – og dermed underforstået – ikke
presserende beslutninger kan ikke.
Desuden må det være klart at ALLE beslutninger skal fremgå af et referat.
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10. Forslag fra JYRAK – Forslag 2
forslag stillet af bestyrelsen

Forslag til JYRAKs Generalforsamling 2011 vedrørende forslag til Felis
Danicas Plenarforsamling vedrørende forslag til FIFes GF
Ny tekst med blåt, fed og kursiv tilføjelse.
Slettet tekst rød og overstreget

Proposals to be able for the members to address the commissions directly.
Change of statues
6.3
……
Correspondence addressed to the different commissions must be in one of the three official languages and
must can be forwarded by the member with a covering letter to the General Secretary who will adwise the
appropriate Commission or to the Chairperson and the Secretary of the Commission with a copy to the
General Secretary..
Proposals sent directly from members of Members are unacceptable.

Motivation:
For at få FIFe til at fremstå som en mere tidssvarende organisation, foreslås det, at FIFes medlemmer (f.eks.
Felis Danica, SVERAK, Mundikat etc.) kan kontakte de enkelte kommissioner direkte og ikke nødvendigvis
skal henvende sig til FIFes Generalsekretær, som så skal fremsende henvendelsen via FIFes bestyrelse til
en kommission for at bede om en anbefaling, som kommissionen så skal sende til Generalsekretæren, der
spørger, om FIFes bestyrelse kan acceptere dette, og så først kan svare FIFe medlemmet.
På denne måde kan spørgsmål om f.eks. fortolkning af FIFes avls- og registreringsregler stilles direkte til
B&R Kommissionen, og FIFes Generalsekretær er blot informeret om korrespondancen via kopier af e-mail.
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11. Forslag fra Racekatten
Forslag til Felis Danica
Forslag til indførsel af et hastegebyr hos stambogsfører.

Racekattens bestyrelse foreslår, at der i forbindelse med ekspedition af stamtavleansøgninger og
transferansøgninger indføres en mulighed for hasteekspedition og dermed få ekspederet sin ansøgning
hurtigst mulig mod at betale et hastegebyr på 500 kr.
Prisen foreslås reguleret på samme vis, som øvrige ydelser hos Felis Danica.
Det forudsættes, at hasteekspedition kan suspenderes af Forretningsudvalget i forbindelse med
ferieperioder og andre belastningsperioder.
Begrundelse:
Der opstår med mellemrum situationer, hvor opdrættere af den ene eller anden årsag har behov for en
ekstra service i form af hurtigere behandling af ansøgninger. Som arbejdsgangene er i dag er dette ikke
praktisk muligt. Mange andre steder – fx reparationer – vil man kunne betale et ekstra gebyr for at få en
hurtigere ekspedition.
Forslagsstiller: Racekattens bestyrelse
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