
Mentorrådets årsberetning 2010 
I 2010 kom der en vedtægtsændring til Mentorrådet (MR), således at MR følger den samme 
procedure som Avlsrådet, idet der dog fortsat er 7 medlemmer af MR. Proceduren betyder, at der 
altid vil være 7 medlemmer af MR efter en plenarforsamling og at vi derfor på Plenarforsamlingen 
2011 kun skal vælge et enkelt medlem til MR. 
 
Der er pr. 1. februar 2011 ialt 25 mentorer som arbejder med de nye mentees der finder frem til 
ordningen. P.t. er der 15 mentees som hver har fået tilknyttet to mentorer, idet vi tilknytter en 
mentor der er geografisk tæt på deres mentee og også en racespecifik mentor såvidt dette er muligt. 
Der er også i 2010 foretaget en struktureret opfølgning på forholdene mellem mentorer og mentees, 
med kontakt til begge parter i forholdet efter henholdsvis 1 måned, 6 måneder, 1 år og 2 år. 
 
I 2010 har MR, efter ønske fra Forretningsudvalget, arbejdet en hel del med et oplæg til en 
uddannelse som vil kunne bruges når/hvis der kommer en kattebekendtgørelse fra Justitsministeriet. 
Der er for nuværende udarbejdet en oversigt som på ganske kort tid vil kunne udbygges til egentlige 
fagplaner for et antal undervisningsmoduler. Den samlede varighed for disse moduler er sat til 32 
timer og vil kunne gennemføres over to weekends. Den foreslåede undervisning kræver bl.a. 
eksterne undervisere, idet der er indhold der kræver viden indenfor jura og veterinære forhold. Dette 
vil uden tvivl betyde, at der vil blive en form for brugerbetaling når denne undervisning skal 
gennemføres. 
 
Mentorrådet har afholdt et antal interne møder i 2010 samt deltaget på FU’s møde med 
KatteMagasinets redaktion, Avlsrådet, Mentorråd og Specialklubber i januar 2011. 
MR har klaret det øvrige arbejde via e-mail. 
Til vores interne møder har vi anvendt et gratis mødelokale i Korsør, hvilket betyder at vores eneste 
udgifter har været til transport og forplejning. 
 
Mentorrådets introfolder, som kan lægges i hovedklubbernes informationsstande på udstillingerne 
og evt. udsendes til opdrætterne i forbindelse med at de modtager stamtavler er endnu ikke klar. Vi 
har nedprioriteret arbejdet med denne, men vil genoptage arbejdet med den i 2011. Når vores udkast 
er klart skal den endeligt godkendes af Forretningsudvalget. 
 
Fremadrettet har Forretningsudvalget bedt MR om at komme med et oplæg til en fælles Felis 
Danica opdrætter- og udstiller uddannelse, der lægger vægt på de love og regler der findes i FIFe og 
Felis Danica samt hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med opdræt og udstillinger. 
Arbejdet omkring denne uddannelse vil være vores hovedopgave i 2011, udover det daglige arbejde 
med mentorer og mentees. Endelig arbejder MR frem mod at der kan afholdes et mentorseminar i 
efteråret 2011 for de mentorer der er tilknyttet ordningen. 
 
På plenarforsamlingen 2011 skal der vælges et enkelt medlem til Mentorrådet. Lisette Siigaard 
Henriksen har, efter at have udført et meget stort stykke arbejde for MR, valgt at stoppe for denne 
gang af personlige årsager. Tusind tak for et rigtigt godt samarbejde til Lisette. 
Mentorrådet har fundet og fået tilsagn fra en kandidat, som vi meget gerne ser blive valgt i dag. 
 
Mvh. 
Lars Seifert-Thorsen 
Formand – Felis Danicas Mentorråd 
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