Mentorrådets årsberetning 2011
Der er pr. 1. februar 2012 ialt 22 mentorer som arbejder med de nye mentees der finder frem til
ordningen. P.t. er der 24 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 2011 foretaget en struktureret opfølgning på forholdene mellem mentorer og mentees,
idet der dog ikke har været helt den samme tætte opfølgning som i tidligere år. Dette vil vi forbedre i
2012.
I 2011 har MR, efter ønske fra Forretningsudvalget, arbejdet med en egentlig opdrætteruddannelse i
Felis Danica regi. Denne vil kunne supplere de opdrætterkurser som i dag køres af de enkelte
hovedklubber ogspecialklubber.
Uddannelsen er sat til en samlet varighed på 31 timer og er modulopbygget, således at der er planlagt
med 4 hele undervisningsdage. Hver undervisningsdag afsluttes med en skriftlig prøve og tanken er at
man efter gennemførelsen af alle fire moduler kan kalde sig Felis Danica diplomopdrætter. (Dette er
en arbejdstitel og kræver godkendelse af Forretningsudvalget).
Der mangler fortsat at blive udarbejdet skriftlige prøver og det er noget af det første som Mentorrådet
skal arbejde med i 2012. Tanken er, at kunne afholde mindst et og helst flere undervisningsmoduler i
2012. Tidspunkt og sted for disse moduler er endnu ikke fastlagt.
Den foreslåede undervisning kræver for et enkelt moduls vedkommende eksterne undervisere i form
af en dyrlæge og en jurist, idet der er indhold der kræver viden indenfor jura og veterinære forhold.
Dette vil betyde, at der vil blive en form for brugerbetaling når denne undervisning skal gennemføres,
uden at vi på nuværende tidspunkt kan sige noget om størrelsen af denne brugerbetaling.
Mentorrådet har afholdt et antal interne møder i 2011 samt deltaget på FU’s møde med
KatteMagasinets redaktion, Avlsrådet, Mentorråd og Specialklubber i januar 2012. MR har klaret det
øvrige arbejde via e-mail.
Til vores interne møder har vi anvendt gratis mødelokaler eller har holdt møderne i private hjem,
hvilket betyder at vores eneste udgifter har været til transport og forplejning. Af hensyn til budgettet
har vi ikke afholdt til stede møder siden mentorseminaret, men har i stedet klaret os med
telefonmøder. Disse er dog ikke ideelle til at få arbejdet grundigt med fremkomne ideer og har derfor
primært handlet om dag til dag driften af mentorordningen.
Vi afholdt i oktober 2011 et mentorseminar i Vissenbjerg, hvor vi havde samlet så mange mentorer
som muligt. Der mødte ialt 15 mentorer op plus 4 deltagere fra Mentorrådet. FDs formand var også
inviteret, men måtte desværre melde afbud pga. sygdom.
Mentorerne fik derved lejlighed til at sætte ansigter på kollegerne og der kom mange gode ideer frem
til hvordan ordningen kan gøres endnu bedre og Mentorrådet vil helt sikkert indarbejde nogle af disse
i den fremtidige ordning.
På plenarforsamlingen 2012 er der tre medlemmer af Mentorrådet der ikke ønsker genvalg udløbet af
deres valgperiode. Marianne Hindkjær, Annelise Pålsson og Katrine Stilbo har alle udført et stort
arbejde for Mentorrådet og vil nu gerne have tid til at prioritere andre ting i deres liv.
Vi andre vil gerne sige tusind tak for et rigtigt godt samarbejde til dem alle tre og held og lykke
fremover.
Mentorrådet har fundet og fået tilsagn fra tre kandidater, som vi meget gerne ser blive valgt i dag.
Vi ser frem til at fortsætte arbejdet for vores opdrætterkolleger i det kommende år
Lars Seifert-Thorsen
Formand – Felis Danicas Mentorråd

