Felis Danica Plenarforsamling 2012
Plenarer, 21:
Jyrak 8, Susanne Wehnert, Brian Sørensen, Simone Søderbert, Dorthe Elwarth, Claus Wehnert,
Mette Mejdahl, Pia Nyrup, Ole Kjær Amstrup.
Darak 5, Aase Nissen, Hanne Kaarsberg, Poul Kierulff, Tanja Petersen, Mette Usbech.
Katteklubben 4, Inge Nord, Kirsten Ulsø, Dorte Seierø, Maria Malevitch.
Racekatten 4, Vivi Fletcher, Camilla Scharff, Jørgen Seemann, Pia Børgesen
Specialklubber: Gitte Blyth & Susanna Bugge, Rex og Sphynx klubben. Gurli Pedersen Dansk
Ocicatteklub. Pia Børgesen & Christina Kyed, Norsk Skovkattering. Mads Olesen, Ankara Kedi.
Linda Grøtner Nielsen & Kia Nielsen, Klubben for den Hellige Birma. Maria Malevitch Russian
Blue Klubben. Tanja Petersen, Colourpointen. Simone Søderberg, Maine Coon Klubben. Pia
Nyrup, Dansk Siamerser Orientalerring. Per Hilfling-Olesen, Siameser Orientaler Klubben.
Flemming Riis, Susan Jonassen & Niels Lynge Ragdoll klubben. Tove Asger Olsen & Merete
Kiefer, Sølvkatten, Bodil & Michael Clarin Floto, SUA – specialklubben for Abysssinier og
Somali.
Bette Lind, formand & Christina Kyed, kasserer.
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Ad. 1.
Lars Seifert-Thorsen valgt som dirigent.
Ad. 2.
Stemmetællere:
JK: Simone Søderberg.
DK: Poul Kierulff.
RK: Jørgen Seemann.
KK: Kirsten Ulsø.
Ad. 3
Formandens beretning 2012
En af de opgaver, der skal løses hvert år før plenarforsamlingen, er fordelingen af plenarer mellem
klubberne, og denne gøres på basis af medlemstallet i klubberne. Der regnes i husstande, og det er
desværre en kendsgerning at vi for 3. år i træk har set en nedgang i antallet af husstande. Årets
nedgang er på 105 husstande, hvilket giver et fald over de seneste 3 år på i alt 510 husstande.
Klub
JK
RK
DK
KK
I alt
Difference

2007
1134
665
591
206
2596

2008
1085
692
571
195
2543

2009
1085
727
529
245
2586

2010
989
580
559
341
2469
-117

2011
785
480
529
387
2181
-288

2012
793
380
464
439
2076
-105

Der er ligeledes sket en forskydning klubberne imellem i løbet af denne periode, men i forhold til
sidste år ændrer dette ikke på sammensætningen af antallet af plenarer.
Denne er således: JYRAK 8, DARAK 5, Katteklubben og Racekatten hver 4 plenarer.
Årets begivenheder
På de ydre fronter har det været et forholdsvis fredeligt år. Udskrivningen af valg og tiltrædelse af
ny regering har medvirket til at vi ikke har hørt meget til lovgiverne – det kunne sagtens tænkes at

ændre sig i 2012, i og med at dyrevelfærd nu er flyttet til et nyt ministerium – Fødevareministeriet –
hvor der sidder en minister med interesse for området. Vi har endnu ikke hørt om dette gør nogen
forskel for den arbejdsgruppe, som blev nedsat vedr. avl af dyr, og hvor Jette Eva Madsen er
udpeget af Felis Danica.
Internt i Felis Danica har vi kunnet mærke, at vi ikke længere har et klagenævn, idet sager, der før
ville være landet på Klagenævnets bord, nu havner enten hos klubberne eller i Forretningsudvalget.
Der har været en række klager fremsat af opdrættere, der føler sig gået for nær af andre opdrætteres
udtalelser på nettet og i emails. Facebook er blevet et yndet sted at brokke sig over andres
beslutninger og adfærd, og det synes ikke rigtigt at være klart for alle, at det ofte er et ganske
offentligt rum, og at man derfor bør vægte sine ord, før man slår dem op til almindelig beskuelse.
Eller sagt på en anden måde: hvis man er i tvivl om hvorvidt det man har tænkt sig at skrive kan
være injurierende eller sårende for andre, så skal man lade være med at trykke ”send”! Det er ikke
en opgave for Forretningsudvalget at spille ”net-politi”, selvom vi selvfølgelig har en interesse i at
sikre at vores etiske regelsæt overholdes, og vi har da også været nødt til at uddele et par advarsler i
denne forbindelse. Men helt grundlæggende må vi sige at klager skal være veldokumenterede før
Forretningsudvalget kan gribe ind, og der skal være tale om overtrædelse af FIFes eller Felis
Danicas regelsæt. Vi har ikke mulighed for at sætte os til doms over hvilke katte en opdrætter
vælger at anvende i avl, med mindre opdrætteren dermed overtræder specifikke regler, uanset om
andre opdrættere måtte mene, at den eller de pågældende katte ikke burde gå i avl. Jeg vil gerne
opfordre til at hvis man, som opdrætter, mener at der er avlsmæssige problemer i ens race, der ikke
tages lige seriøst af alle opdrættere, tager kontakt til sin specialklub og der igennem til Avlsrådet,
med henblik på at få udarbejdet et test- og eller avlsprogram for racen.
Forretningsudvalget har endvidere været nødsaget til at give udstillingskarantæne til 2 udstillere,
der havde overtrådt forskellige regler, og her spiller det naturligvis en stor rolle for beslutningen, at
de regler, der blev overtrådt, havde med kattenes helbred at gøre.
Mødeaktivitet
Der har i årets løb været afholdt et kort møde i forbindelse med plenarforsamlingen i februar, samt 6
ordinære FU møder, heraf 2 pr telefon, da rejseomkostningerne i forbindelse med fysiske møder var
et af de steder, vi kunne se at vi kunne spare.
Derudover har der i januar 2011 været afholdt møde med råd og specialklubber. Det er blevet
besluttet at dette møde fremover holdes i januar måned, da det giver mulighed for at gennemgå dels
statistikkerne fra det forgangne år, og dels kigge på hvilke forslag, der ligger til Plenarforsamlingen.
Der har været nedsat en arbejdsgruppe under Forretningsudvalget, bestående af 4 personer: Lisette
Henriksen, Jette Kongensgaard, Eva Baden og Hanne Hansen. Gruppen har arbejdet med at finde en
løsning på hvordan stridigheder mellem opdrættere kunne håndteres, og det er på baggrund af deres
store arbejde at Forretningsudvalget fremsætter forslag om en ny funktion i Felis Danica, nemlig
”Sparringspartnerne”. Desværre har vi ikke pt. økonomien til at implementere en løsning, der er helt
så ambitiøs, som arbejdsgruppen havde lagt op til, hvorfor gruppen valgte at nedlægge sig selv, men
alligevel stillet resultatet af anstrengelserne til rådighed for FU.
Jeg vil gerne sige en stor tak til de 4 for deres meget grundige forarbejde.
Stambogsføring
I 2011 registrerede Felis Danica i alt 4738 stamtavler, hvilket er et fald på 587 eller 11 % i forhold
til 2010 (5325). Faldet fordeler sig på kategori I, II og III, mens der er en stigning inden for kategori
IV på 4,8 %

Race
EXO
PER
Kategori I
MCO
NFO
RAG
SBI
SIB
TUA
TUV
Kategori II
ABY
BEN
BML
BRI
BUR
CHA
CRX
CYM
DRX
EUR
KBL
KOR
MAN
MAU
OCI
RUS
SOM
SPH
Kategori III
BAL
OLH
OSH
PEB
SIA
SYS
Kategori IV
SRL
SRS
XLH
XSH
Øvrige
Total

FD 2010
133
389
522
1299
971
191
711
51
7
29
3259
167
121
13
573
159
6
23
0
30
52
13
4
0
6
29
52
31
37
1316
10
8
73
9
108
0
208
10
1
5
4
20
5325

FD 2011
125
344
469
1011
942
199
682
49
0
33
2916
127
93
31
487
119
11
35
4
22
44
20
4
4
0
27
43
27
31
1129
5
8
73
3
124
5
218
0
0
1
5
6
4738

Difference
-8
-45
-53
-288
-29
8
-29
-2
-7
4
-343
-40
-28
18
-86
-40
5
12
4
-8
-8
7
0
4
-6
-2
-9
-4
-6
-187
-5
0
0
-6
16
5
10
-10
-1
-4
1
-14
-587

% Diff.
-6,0
-11,6
-10,2
-22,2
-3,0
4,2
-4,1
-3,9
-100,0
13,8
-10,5
-24,0
-23,1
138,5
-15,0
-25,2
83,3
52,2
100,0
-26,7
-15,4
53,8
0,0
100,0
-100,0
-6,9
-17,3
-12,9
-16,2
-14,2
-50,0
0,0
0,0
-66,7
14,8
100,0
4,8
-100,0
-100,0
-80,0
25,0
-70,0
-11,0

Fordelingen på klubberne
Klub
2005
2006
JK
2790
2733
DK
1279
1255
RK
1718
1720
KK
575
483
6362
6191

2007
2773
1226
1841
426
6266

2008
3063
1490
1967
721
7241

2009
2406
1305
1504
776
5991

2010
1997
1305
1060
963
5325

2011
1801
1170
1026
741
4738

Difference
-196
-135
-34
-222
-587

Fra maj 2011 gik stambogsfører fra fuldtid til 32 timer pr uge for at arbejdstiden kunne afspejle den
faldende omsætning. Desværre har det – med den fortsatte nedgang – været nødvendigt endnu
engang at varsle en reduktion i timetal, således at stambogsfører fra maj 2012 kommer til at arbejde
28 timer pr uge. Det kan ikke udelukkes, at dette kan betyde, at der i spidsbelastningsperioder kan
opstå forøgede ventetider på stamtavler, men der arbejdes på flere tiltag, som forhåbentligt vil
modvirke dette.
Det er naturligvis ikke en situation, vi er glade for, men vi er nødt til at tilpasse omkostningerne til
indtjeningen, og den eneste anden udvej ville være at lade priserne for stamtavler og andre ydelser
stige, og det mener vi ikke ville være en holdbar løsning for opdrætterne i den nuværende
økonomiske situation.
Når økonomien strammer, kan det friste til at sælge killinger uden stamtavle – det er selvfølgelig
ikke tilladt for opdrættere under FIFe – men nu har en afgørelse fra Forbrugerklagenævnet slået
fast, at en kat uden stamtavle ikke kan betragtes som en racekat, men derimod som en
gårdkat/huskat, med tilhørende lav værdiansættelse.
Klubberne oplever naturligvis lige som Felis Danica at den faldende omsætning har betydning for
klubbernes økonomi, og dels af denne grund, og dels for at kunne tilbyde opdrætterne en mere
fleksibel måde at bestille stamtavler m.m., arbejder stambogsfører sammen med klubberne på at
kunne tilbyde at modtage stamtavleansøgninger mm via email. Noget af det første, der vil blive
lukket op for, er titelregistrering via email – det håber vi kan være på plads i løbet af kort tid.
Stambogssystem
I 2011 satte vi en opgradering af vores stambogssystem på budgettet. Udviklingen af disse
ændringer blev påbegyndt i slutningen af året, og vi har så her i de første måneder af 2012 arbejdet
med at implementere den opgraderede version. En af de vigtigste ændringer til systemet er et
system til registrering og kontrol af attester. Der kommer hele tiden nye ting til, som alle eller
udvalgte racer skal testes for, og det er nødvendigt at vores stambogssystem kan håndtere disse
attester på en fornuftig måde, og at systemet er gearet til at håndtere nye attester efterhånden som de
måtte komme til. I første omgang registreres kun obligatoriske attester. Mange andre faciliteter er
bygget ind i systemet, og vi håber at dette kan bidrage til at stambogsfører fortsat kan løse sine
opgaver inden for en fornuftig tidsramme, selvom arbejdstiden er reduceret.
Kattemagasinet
Kattemagasinet fik i 2010 ny redaktion, men den ene redaktør nåede kun at lave et par blade, før
hun valgte at sige fra, og vi har derfor været utroligt glade for at den anden, Karin Hald, ikke blot
har taget opgaven til sig, men også har løst den på aldeles fortrinlig vis. Karin har vist sig at være
god til at få ideer og skaffe stof, og med Vivis flotte nye layout på plads, synes jeg godt jeg kan
tillade mig at sige, at vi har leveret et særdeles pænt blad i 2011. Frank Mandix er fortsat med i
redaktionen som titelredaktør, og det er vi ligeledes meget glade for.

Men det skal ikke være nogen hemmelighed at Kattemagasinet lægger beslag på en stor del af Felis
Danicas økonomi, og vi kigger derfor hele tiden på om vi kan gøre noget for at reducere
omkostningerne. I første omgang bliver antallet af sider sat ned med 4, hvilket betyder, at der
fremover ikke vil blive bragt udstillingsresultater i bladet, men jeg tror også at vi kan tillade os at
sige at resultaterne i dag hurtigt spredes via nettet, og fejres på behørig vis, sådan at det bliver
ganske uaktuelt at bringe dem i bladet.
FIFe
I 2011 blev FIFes Generalforsamling afholdt i Bukarest. Inge Nord og jeg deltog fra Felis Danica,
og som sædvanligt rapporterede vi løbende hjem om forløbet af forhandlinger og afstemninger. Vi
havde desværre ikke held til at få gennemført mere end et af vores forslag – såvel ændring af
standarden for Russian Blue som forslaget om afskaffelse af fransk som skriftligt FIFe sprog faldt,
mens vores forslag om tilføjelse til dommerreglernes artikel 2.8.2 ang. dommeres deltagelse i ikkeFIFe udstillinger blev vedtaget.
Udover den løbende reportage fra GF bragte vi et referat i Kattemagasinet, men jeg må til min
skuffelse alligevel konstatere, at der er ganske mange opdrættere, der ikke følger sig velinformerede
om, hvad der foregår i FIFe, og hvilke nye regler, der kommer til.
Jeg kan kun opfordre til at såvel hovedklubber som specialklubber bruger tid på at orientere sine
medlemmer om ændringer i regler og love, og selv står jeg altid til rådighed, hvis der er spørgsmål,
man ønsker besvaret.
Medlemmerne har dog også selv et ansvar for at tilegne sig ny viden, så læs Kattemagasinet – der
står mange ting, det er godt at vide.
Sidste år fik alle medlemslande en opfordring fra FIFe om at få ryddet op i gamle stamnavne.
Denne oprydning er vi ved at klar til at gå i gang med. Det vil betyde, at fx stamnavne, der aldrig
har været brugt vil blive slettet, ligesom stamnavne hvor indehaveren er blevet ekskluderet, eller
selv har forladt FIFe for at opdrætte i andre forbund, vil blive slettet.
Mentorrådet
Mentorrådet har i 2011 arbejdet med dels det grundlæggende arbejde omkring mentorerne, hvor 22
er aktive og samarbejder med 23 opdrættere, og dels været i gang med at udarbejde en
grunduddannelse for opdrættere, som vi har store forventninger til. Den næste opgave, der skal
løses er at få økonomien på plads, og når det er sket, kan vi forhåbentlig søsætte projektet.
Mentorrådet mister i år 3 af sine medlemmer: Marianne Hindkær, Anne Lise Pålsson og Katrine
Stilbo, som alle skal have en stor tak for deres indsats.
Avlsrådet
Der bruges i rådet ganske megen tid på at evaluere avlsprogrammer, og den generelle opfattelse i
rådet er, at disse ikke altid er så vel gennemtænkt, som man kunne ønske sig det. På den baggrund
planlægger rådet at udsende generelle anbefalinger til hvordan et avlsprogram skal sammensættes,
hvis det skal kunne godkendes. Derudover har avlsrådet planer om at etablere en ERFA-gruppe
sammen med avlsråd fra de øvrige nordiske lande.
Der er 2 af rådets medlemmer, der i dag fratræder: Ole Amstrup og Diana Jensen. Tak til jer begge
for jeres arbejde for avlrådet.
Felis Danicas hjemmeside
Igen i år har Marianne, vores webmaster, sat hastighedsrekord i oversættelse af regler fra FIFe –
dårligt var de offentliggjort, før de lå på dansk på vores hjemmeside. Det er et stort arbejde og jeg
håber at I alle værdsætter det lige så meget som jeg.

Til gengæld begynder det at blive mere end tiltrængt med en revision af hele layoutet, men vi må
desværre konstatere, at alle ressourcer må fokuseres på den web, der skal understøtte
Verdensudstillingen i 2013.
Verdensudstillingen 2013
Det vil i år i høj grad være påkrævet at FU sætter fokus på den kommende verdensudstilling.
Selvom de ydre rammer er på plads, skal der – som til alle udstillinger – laves et stort forarbejde for
at vi bliver i stand til at levere en udstilling, der kan måle sig med og helst overstråle de bedste.
Klubberne er allerede blevet enige om at fordele de store arbejdsopgaver mellem sig og hver klub
kan derfor begynde at fokusere på hvordan opgaven skal løses. Der bliver et stort
koordineringsarbejde, og fremfor alt skal vi have økonomien på plads. Vi har besluttet os for at
udpege en kasserer specielt for denne udstilling, og det bliver Kirsten Ulsø fra Katteklubben, der i
samarbejde med Felis Danicas kasserer skal holde styr på kroner og ører.
Der er derfor ingen tvivl om at vi får travlt i Felis Danica i 2012 – både i Forretningsudvalget og i
klubberne. Tak for 2011 – jeg ser frem til samarbejdet i 2012.
Formandens beretning afsluttet.
Ole Amstrup: For nogle år siden blev det vedtaget, at FDs stambog skulle åbnes. Hvad er status?
Bette Lind: Vi har nu næsten vores nye stambogssystem på plads, men mangler økonomien til at få
det lagt ud.
Avlsrådets Årsberetning 2011
Det forgangne år har været præget af at avlsrådet var ’underbemandet’, idet et af vores medlemmer
valgte at udtræde lige efter plenarforsamlingen 2011.
Alligevel har vi – synes jeg som formand for rådet – gjort et godt stykke arbejde i 2011.
Årets arbejde
Der har i alt været 19 sager (mod 18 i 2010). Det store flertal har heldigvis kunnet afgøres meget
hurtigt, kun et par enkelte har taget lang tid, som oftest pga. problemer med at indhente information
fra de involverede organisationer.
Importer
Langt de fleste sager har omhandlet importer fra mange forskellige forbund og klubber, og
problemerne har været forskellig registreringspraksis og i nogle tilfælde upålidelige informationer. I
et enkelt tilfælde var der simpelt hen tvivl om hvorvidt de to forældrekatte nogensinde havde været
parret med hinanden!
Det kan vist ikke indprentes tydeligt nok, at man skal være meget forsigtig med importer fra
forbund og independent klubber, hvis registreringspraksis man ikke kender til. Vi må desværre
erkende at ikke alle klubber er lige omhyggelige med deres registreringer, og ikke alle har helt rent
mel i posen.

Avlsprogrammer og avlsforbud
Vi har også fået et par avlsprogrammer til behandling og en enkelt anmodning om avlsforbud på en
kat begrundet i et helbredsproblem. Det konkrete problem er vi ved at indhente sagkyndig
information om, da det jo kan have vidtrækkende konsekvenser at udstede et avlsforbud, idet det
afhængigt af helbredsproblemets karakter i værste fald kan medføre at en hel familie skal lukkes.
De indkomne avlsprogrammer har for deres målracer angivet helbredsproblemer, men også type- og
farveforbedring som mål. Avlsrådet må i sådanne tilfælde altid vurdere om det er sandsynligt at det
foreslåede program kan løse de udfordringer som nævnes i ansøgningen.
Det er generelt ikke tilrådeligt at have flere mål for eet avlsprogram, og i hvert fald ikke uden at der
er en benhård prioritering af målene.
Især i forbindelse med ønsker om at bekæmpe helbredsproblemer er det meget vigtigt at man gør
sig klart at det er en utrolig stor opgave at nedbringe frekvensen af problemer med sygdom og
defekter. Det kræver afhængig af racens størrelse 10-20 ubeslægtede katte at iværksætte noget der
vil virke iflg. . Derfor er det også vigtigt at der fremlægges tilstrækkelig dokumentation for
problemerne og – især – for at det valgte avlsprogram kan udbedre skaden. En større samlet indsats
kræver et stort engagement og tæt samarbejde mellem et antal opdrættere. Og dermed er det også
oplagt at inddrage specialklubberne i dette arbejde. De indkomne avlsprogrammer har dog ikke
inddraget dette aspekt.
I den forbindelse er nævnt et ønske om at Avlsrådet kan bestemme hvem der bør deltage i et
avlsprogram. Det er en opgave der ligger langt ud over vores beføjelser, men vi opfordrer til at Felis
Danica, Specialklubberne og Avlsrådet sammen informerer om fordelen af samarbejde og brug af så
mange genetisk forskellige katte som muligt i avlen.
Kontaktpersoner hos specialklubber
I sommers bad Avlsrådet om kontaktpersoner i de enkelte specialklubber. Da FIFe har opstillet krav
til deres klubber om at lave testprogrammer for racerne udfra hvilke arvelige helbredsproblemer den
enkelte race har at slås med, er det oplagt for Avlsrådet at etablere et nærmere samarbejde med
specialklubberne, da de 5 medlemmer i avlsrådet ikke kan sidde inde med detailviden om alle racers
generelle helbredstilstand. Når man så også tager de indkomne ønsker til avlsprogrammer i
betragtning, bliver det kun så meget vigtigere for avlsrådet at sikre sig den bedst mulige indsigt, og
samarbejde med opdrætterne i racerne via racernes specialklubber hvor det er muligt.
I det kommende år vil vi se at få stablet dette samarbejde på benene.
Hjælp til ansøgere om avlsprogrammer
Som resultat af nogle af de overvejelser avlsrådet har gjort sig i forbindelse med ansøgninger om
avlsprogrammer i 2010-2011 er vi er ved at udarbejde et lille vejledende skema til fremtidige
ansøgere, som kan anvendes hvis man ønsker det, og som samtidig kan være en checkliste over
hvad man skal have gennemtænkt, inden man ansøger om godkendelse af et avlsprogram. Vi håber
det vil være fremtidige ansøgere til hjælp. Det vil blive lagt ud på FDs hjemmeside når det er klart
til brug.
Forespørgsler
Der har i årets løb været et antal henvendelser til avlsrådet – ca. 30 i alt – som er blevet løst uden at
de er blevet til sager. Dette skyldes to ting: Dels har avlsrådet den politik at alle er velkomne til at
henvende sig med spørgsmål om stort og småt, ting man savner viden om, ting man er i tvivl om,
ting man ikke kan enes om forståelsen af, osv. Og dels at vi har en meget service-minded sekretær
som meget gerne står bi med råd og dåd.

Ikke alle henvendelser behøver blive til deciderede behandlingskrævende sager. Så henvend jer
endeligt med alle jeres forespørgsler til avlsrådet. Vi er altid åbne for at yde hjælp og vejledning til
vores klubbers mange medlemmer.
Lidt statistik:
19 sager, heraf 11 importer, 2 avlsprogrammer, 1 avlsforbud.
Behandlingstider:
7 blev lukket på under en uge
2 blev lukket på ca. 2 uger
4 blev lukket på ca. 40 dage
1 blev lukket på ca. 2 mdr.
2 blev lukket på ca. 5 mdr
De tre sidstnævnte sager trækker vores pæne behandlingstid op til et snit på 35 dage. I praksis
betyder det at ’rutinesager’ normalt kan klares på omkring 2 uger – der udstedes dog ikke garanti på
dette på forkant☺
Med udgangen af 2011 er 16 sager færdigbehandlede og de sidste 3 er indgået i november 11,
december 11 og januar 12.
En stor tak skal lyde til ...
Sluttelig vil jeg gerne understrege, at avlsrådet kun fungerer så godt som det gør for tiden på grund
af en meget stor indsats fra vores sekretærs, Marianne Seifert-Thorsens, side. Dels færdes hun
hjemmevant i labyrinten af FIFe og FD registreringsregler, og dels har hun i årenes løb som aktiv
opdrætter og udstiller skaffet sig et stor uformelt netværk i den internationale katteverden, og dette
netværk har hun trukket på i rigtig mange af importsagerne, og det har været en vigtig faktor i at
holde sagsbehandlingstiden så kort som den generelt er.
Derudover vil jeg også gerne takke afgående medlem Diana Jensen, samt siddende medlem Jette
Eva Madsen for en altid sober og objektiv behandling af sagerne. Det har fremgået meget tydeligt
for mig at den store erfaring som de to avlsrådsmedlemmer tilsammen har bag sig som opdrættere,
udstillere og dommer giver avlsrådet en fantastisk ballast og også et godt netværk at trække på ude i
den store verden. Og det er med til at sikre kvaliteten af avlsrådets arbejde.
Jeg ser frem til i det kommende år at kunne trække på 2 ’nye’ erfarne kattefolks viden til arbejdet i
avlsrådet og personligt til ad denne vej at lære noget mere om nogle af de racer jeg ikke selv kender
så meget til.
Avlsrådsformand Birgit Hartoft
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
Ad. 4.
Regnskabet udleveret og kort gennemgået af kasserer Christina Kyed.

Jørgen Seemann: Portoudgiften til Kattemagasinet er meget stor, kunne den lægges online, så
medlemmerne selv kan downloade.
Bette Lind: Det er overvejet, men vi vurderer at tiden ikke er moden.
Jørgen Seemann: Det var en mulighed, at medlemmerne måske selv kunne vælge om det skal være
trykt eller elektronisk.
Bette Lind: Det vil være en udfordring, men måske ikke umuligt.
Susanna Bugge: Man kunne måske spare klubsiderne, så der ikke hver gang er bestyrelse med.
Bette Lind: Bladet er også klubblad.
Vivi Fletcher: Der er undersøgt priser, men vi skal langt ned i antal sider for at spare penge, der kan
mærkes. FU har fokus på, om der kan spares mere på bladet.
Ad. 5.
Der er intet til dette punkt.

Ad. 6.
Forslag vedr. Sparringspartner.
Inge Nord: Ordet Sparringspartner bør erstattes af ordet Mægler. Yderligere ønskes sætningen ”Det
skal tilstræbes at der er repræsentanter fra alle 4 kategorier” udgår, da dette ikke er relevant for
konfliktløsning.
Afstemning:
Sparringspartner udskiftes med ordet Mægler.
For forslaget JK 7, DK 0, RK 4, KK 4. Undlader at stemme JK 1, DK 5. Hermed vedtaget.
Sætningen ”Det skal tilstræbes at der er repræsentanter fra alle 4 kategorier” udgår.
For forslaget JK 8, DK 5, RK 4, KK 4.
Forslag 2 som helhed med ovennævnte ændringer:
For forslaget JK 7, DK 5, RK 4, KK 4. Imod forslaget JK 1. Forslaget vedtaget.
Det vedtagne forslag:
Ny § 14 til Felis Danicas vedtægter (øvrige § renummereres)
§ 14 Mæglere
Stk. 1. Mæglergruppen består af 5 medlemmer, som udpeges af Forretningsudvalget for en periode
af 2 år, regnet fra den senest afholdte Plenarforsamling.
Der udpeges min. 2 personer bosiddende i vest (Jylland / Fyn) og min. 2 bosiddende i øst (Sjælland,
Lolland, Falster mm).
Stk. 2. Forretningsudvalget kan udpege ad-hoc-medlemmer til udvalget, såfremt arbejdsmængden
gør dette hensigtsmæssigt.
Stk. 3. Mæglerne arbejder efter de regler der er fastlagt i ”Regler for Felis Danicas Mæglere”.
Ad. 7.
Priserne fortsætter uændret.
Ad. 8

Ad. 8 a
Forslag 1 fra FU.
Bette Lind uddybede baggrunden for forslaget.
Ole Amstrup ønsker at det skal være en dyrlæge, der foretager testen på katten og dermed skal
udstede certifikatet.
Bette Lind: Hele stambogssystemet er baseret på tillid, dette bør også gælde DNA-tests. Det er
laboratoriet, der udsteder en attest.
Ole Amstrup: Der kan være forskel på kvaliteten af den person, der foretager den.
Susan: De certifikater der skal udstedes, hvordan vil de se ud.
Bette Lind: vores stambog udskriver et bilag, så det vil ikke fremgå af selve stamtavlen, hvilken
status katten har. I første omgang vil det kun være de obligatoriske tests, der kommer på.
Bodil Floto: Hvis en obligatorisk test skal være der, bør det gå over en dyrlæge, da der ellers kan
snydes. Dyrlægen tjekker chippen før test.
Lars Seifert-Thorsen: Bør dyrlægen så også chipscanne alle parrede katte?
Bette Lind: I vores forslag tager vi ikke stilling til, hvorvidt en dyrlæge skal foretage testen, men
udelukkende at certifikatet ikke skal være udstedt af en dyrlæge.
Afstemning:
JK 8, DK 5, RK 4, KK 4. Forslaget vedtaget.
Det vedtagne forslag:
Addition to Breeding & Registration Rules, § 3.6.1. Test programmes
Cats in breeds which bear a risk of genetic disease and which satisfy the following criteria:
the disease is fatal or causes chronic distress
the disease occurs in a significant proportion of the breed
a reliable test is available, and the disease could be eliminated, should be tested for such
diseases.
Each FIFe Member must develop appropriate programmes.
If tests are made mandatory, either by a programme established by the FIFe member or by a breed
specific entry in § 6 of the Breeding and Registration Rules, the FIFe member must register the test
results, based on laboratory documentation submitted by the breeder, and the test results must be
indicated either on the pedigree itself on or a separate appendix to the pedigree.
Ad. 8 b
Forslag 3:
Regler for ”Mæglere”
Inge Nord: KK ønsker i § 1 stk 3, at der kommer en forældelsesfrist på 2 år, så ikke 20 år gamle
sager kan tages op.
Vivi Fletcher: Fra hvornår beregner man en forældelsesfrist?
Poul Kierulf: Kan vi stryge hele delen med forældelsesfrist?
Jørgen Seemann: Det er irrelevant at erstatte med anden tekst, da det forudsætter to partere, der er
enige om at tage sagen op.
Kirsten Ulsø: Der bør ikke være to mæglere (§ 4, stk 1).
Bette Lind: Man ønsker at hver part får en ”fortrolig” til hver.
Inge Nord: Der lægges op til, at mæglerne herefter skal tale sammen.

Simone Søderberg: Det bør være de konfliktende personer, der skal tale sammen og ikke mæglerne.
Susanna Bugge: Hvem skal udpege mæglerne?
Bette Lind: Vi sletter stk. 1 og lader det være op til Mæglerne, hvor mange der skal til at løse en
sag.
Jørgen Seeberg: §1 stk 4, kunne man ændre til at Plenarforsamlingen fastsætter et evt gebyr for
ordningen
Sætning § 1, stk 3 første del af sætning udgår samt § 4 stk 1 hele afsnittet udgår.
Afstemning:
JK 7, DK 5, RK 4, KK 4. Imod JK 1. Forslaget vedtaget.
Det vedtagne forslag:
Regler for ”Mæglere”
§1 Formål med Mæglere
Stk. 1 Formålet med Mæglerne er at minimere, begrænse og løse konflikter mellem registrerede
opdrættere, der er medlemmer af Felis Danicas hovedklubber. Medlemmernes brug af Mæglerne er
frivillig og forudsætter, at der er enighed mellem konfliktens partner om at gøre brug af Mæglerne.
Stk. 2 Mæglerne behandler konflikter i forbindelse med erhvervskøb svarende til konflikt mellem 2
opdrættere om en form for værdi, det være sig pengebeløb og/eller tjenesteydelser i form af
parringsaftaler, ammetjenesteaftaler, udstationeringsaftaler og andre former for aftaler vedrørende
opdræt.
Stk. 3 Mæglerne behandler kun sager som ikke er behandlet og som ikke er under behandling
andetsteds (Klagenævn, Domstol etc.).
Stk. 4 Det er gebyrfrit for hovedklubbernes medlemmer at benytte Mæglerne.
§ 2 Tavshedspligt
Mæglerne har tavshedspligt omkring såvel verserende som afsluttede sager.
§ 3 Mæglernes arbejdsopgaver
Stk. 1 Mæglerne fastsætter selv deres forretningsorden, som straks efter vedtagelsen sendes til
Forretningsudvalget til godkendelse
Stk. 2 Mæglerne udpeger en sekretær, der varetager fordeling af sager, opfølgning og information
til Forretningsudvalget.
Stk. 3 Mæglerne udarbejder hvert år en årsrapport omkring antallet af behandlede sager, og udfaldet
af disse. Denne rapport afleveres til Forretningsudvalget senest den 20. januar hvert år.
§4 Retningslinjer for Mæglernes arbejdsopgaver
Stk. 1 Efter aftale og behov afholder Mæglerne konfliktløsningsmøder med konfliktens parter.
Eventuelle transportudgifter til Mæglerne i denne sammenhæng afholdes af konfliktens parter.
Stk. 2 Mæglerne kan vælge at afbryde et forløb, såfremt én eller begge parter i konflikten efter
Mæglernes opfattelse ikke er kompromissøgende.
Stk. 3 Ved afslutning af en konflikt udarbejder Mæglerne et såkaldt ”fredsaftale”, som opsummerer
den løsning, konfliktens parter er nået frem til. Fredsaftalen hindrer ikke afprøvning ved de danske
domstole.
Ad. 8c.

Vivi Fletcher: Vi vil frygte, at der kommer flere katte på udstilling, hvor der er syge katte i
hjemmet.
Hanne Kaarsberg En dyrlægeattest koster mere end et halvt udstillingsgebyr.
Afstemning:
For JK 8, DK 5, RK 0, KK 4. Imod RK 4. Forslag vedtaget og udstillingsbestemmelserne paragraf
1.2 udgår.
Ad. 8d.
Camilla Scharff: Forslaget er fremsat, fordi vi har en regel for hvor mange kuld en hunkat må få og
derfor skal det registreres, hvis der er utilsigtede kuld.
Afstemning:
For JK 8, DK 5, RK 4, KK 4. Forslag vedtaget.
Det vedtagne forslag:
Tilføjelse til Felis Danicas nationale stambogsføringsregler
Nyt stykke 1.4
Kuld efter en Felis Danica-registreret hunkat og en ikke-registreret hankat (fx en huskat) skal
registreres i FD’s stambog under hunkatten.
Samtlige informationer om killingerne registreres (antal, køn, farve, fødselsdato samt far, hvis
kendt).
Prisen for en sådan registrering er 0 kroner.
Der udstedes ikke stamtavler, men der foretages udelukkende registrering.
Såfremt kuldets ejer efterfølgende opnår Avlsrådets godkendelse til at anvende en af killingerne i et
avlsprogram, kan der udstedes RIEX XLH/XSH stamtavle til den pågældende killing til gældende
takst på rekvisitionstidspunktet.
Ad. 8e.
Forslag fra avlsrådet vedr hankattes registrering.
Afstemning:
For JK 8, DK 5, RK 4, KK 4. Forslag vedtaget.
Det vedtagne forslag:
Tilføjelse til § 1.2 i de nationale Avls- & registreringsregler:
Hankatten skal være registreret i Felis Danicas stambog hvis den ejes af et medlem af en Felis
Danica tilsluttet hovedklub.
Ad. 8f.
Camilla Scarff: Foreslår § 4.1.2 tab af titler ændres til
Titler opnået under forkert identitet mistes.
Afstemning:

For JK 8, DK 5, RK 4, KK 4. Forslag vedtaget.
Det vedtagne forslag:
Ændring til § 4.1.1 i de nationale avls- & registreringsregler
Ændring af kattens navn/køn.
Kattens først registrerede navn kan ændres af opdrætteren indtil katten er fyldt 6 mdr., mod betaling
af gældende gebyr under forudsætning af at katten endnu ikke har opnået en titel Herefter kan
kattens registrerede navn kun ændres, såfremt der er sket en fejl ved kønsbestemmelsen.
Ny national § 4.1.2 Tab af titler
Titler opnået under forkert identitet mistes.
Øvrige paragraffer under § 4.1 re-nummereres
Ad. 8g.
Foreslår ”efter indstilling fra Felis Danicas Avlsråd” ændres til ”efter indstilling fra Felis Danica”.
Bette Lind: Har svært ved at forstå, hvorfor vi skal have denne regel.
Marianne Seifert-Thorsen: Importører kan finde på at tilmelde katte med racekryds, før de har fået
registrereret katten. Klubberne skal have et værktøj til disse katte, så de kan skelnes fra øvrige katte
på en udstilling.
Bette Lind: Er formålet at katten først kan udstilles, når der er målrace på katten? I så fald bør
formuleringen være mere uddybende.
Ole Amstrup: Kan man ikke blot henvise til FIFes show og registreringsregler?
Sådanne kan udstilles i Klasse 13b, efter registrering i Felis Danicas stambog, med henblik på reregistrering.
Afstemning:
For JK 8, DK 5, RK 4, KK 4. Forslag vedtaget.
Det vedtagne forslag:
Ændring til §3 i de nationale avls- & registreringsregler
Import og overførsel.
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
udstilles i Klasse 13b efter registrering i Felis Danicas stambog med henblik på re-registrering.
Ad. 8 h.
Mads Olesen, Ankara Kedi: Vi ønsker at beholde vores racekendetegn. I andre lande avles der på
hvide Van, hvilket har givet en del døvhed.
Afstemning:
For JK 8, DK 5, RK 4, KK 2. Imod forslaget KK 2. Forslag vedtaget.
Det vedtagne forslag:

6.XX TUV (Turkish Van)
The FIFe shall only recognise the following EMS-codes in Turkish Vans: d, e, n, a, f, g.
Offspring in a non-recognised colour variety shall be registered as XLH * <TUV>
The FIFe will not encourage any person or federation to produce Turkish Vans in any other colour
varieties that those listed above.
Only cats imported from Turkey and surrounding countries may be entered in the Novice class for
recognition.
Their origin must be officially proved by documentation.
Ad. 8 i.
Pia Børgesen: Forslaget der blev vedtaget sidste år på FIFe GF, kom bag på rigtig mange. Der er
opbakning til dette forslag fra mange andre specialklubber.
Afstemning:
For JK 7, DK 5, RK 4, KK 0. Imod JK 0, KK 4. Blank JK 1. Forslag vedtaget.
Det vedtagne forslag:
Proposal for FIFes General Assembly regarding the EMS list (eye colours) removing eye
colour codes for high grade white cats.
Eye colour is not to be registered for cats with a high grade of white.
Consequently the following EMS codes will be deleted:
The following breeds will be affected:
ACL/ACS *01, *02 61/62/63/64/65/66/67
MCO/NFO/SIB/TUA *01, *02 61/62/63/64
CRX/DRX/GRX *01, *02 61/62/63/64/65/66/67
JBT *01, *02 61/62/63/64
KBL/KBS *01, *02 61/62/63/64
MAN/CYM *01, *02 61/62/63/64/65/66/67
SPH/DSP *01, *02 61/62/63/64/65/66/67
PEB *01, *02 61/62/63/64/65/66/67
Ad. 9.
Forslag til budget udleveret og gennemgået af Christina Kyed.
Simone Søderberg: Stor stigning i salg af stamnavne?
Christina Kyed: Det er en ændring, da det tidligere har været en anden opdeling i brutto/nettoudgift.
Simone Søderberg: Skal der ikke afsættes penge til WS2013?
Bette Lind: De væsenligte omkostninger kommer først i 2013, så vi har ikke vurderet
nødvendigheden af at sætte det i budget nu.
Dorthe Elwarth: Synes det er en meget optimistisk indtægt på stamtavler i 2012.
Bette Lind: Ja, det er lidt optimistisk, men vi håber den nedadgående tendens er ved at vende.
Vi har solgt flere stamnavne i slutningen af 2011 end normalt.

Claus Wehnert: Det er bekymrende, at FU vil afholde flere telefonmøder frem for fysiske møder.
Bette Lind: Det afhænger jo af, hvad man diskuterer og det vil ikke udelukkende være
telefonmøder, der skal afholdes. Vi har god erfaring med telefonmøder i FU.
Kirsten Ulsø: Opdrætterne har holdt hunkatte tilbage i 1-2 år og der må til at ske noget hos disse
opdrættere.
Hanne Kaarsberg: Vi er nødt til at spare på FU-møderne, når vi ikke har så mange penge. Derfor
telefonmøder.
Susanne Wehnert: Det er glædeligt at FU nu er optimistiske. Spurgte på seneste FU-møde om man
realitisk troede på stigning på stamtavler.
Ole Amstrup: Har set der skal afholdes stewardseminar, for hvilke penge?
Lars Seifert-Thorsen: stewardseminar ligger under uddannelse.
Mette Mejdahl: Mange medlemmer eftersøger, hvad der skal ske på WS 2013.
Bette Lind: Vi sætter ikke mødeaktiviteten ned, men overgår til flere telefonmøder.
Bodil Floto: Er der noget der indikererer den optimisme på indtægt på stamtavler?
Jørgen Seemann: Kattemagasinet er faldet i udgift?
Kirsten Ulsø: Det er de 4 sider i hvert nr vi allerede har besluttet at skære.
Ingen ønsker at forkaste budget.
Ad. 10.
Pkt 8 a
Pkt 8 b
Pkt 8 i
FD kan fremsende 3 forslag, så alle 3 går videre.
Ad. 11.
Christina Kyed genopstiller for en 1 årig periode.
Der er ingen andre kandidater, så Christina er valgt.
Ad. 12.
JK: Susanne Wehnert & Brian Sørensen
DK: Aase Nissen & Hanne Kaarsberg
RK: Vivi Fletcher & Camilla Scharff
KK: Inge Nord & Kirsten Ulsø.
Ad 13.
Dette vedtager FU efterfølgende.
Ad 14.
Revisorer: Jette Rybak & Flemming Nielsen
Revisorsuppleanter: Mette Usbeck & Poul Kierulff
Ad 15
Jette Eva Madsen – modtager genvalg
Marianne Seifert-Thorsen – modtager genvalg

Birgit Hartoft – modtager genvalg
Esben Jørgensen - nyopstiller
Eva Hellerud – nyopstiller
Ad 16
Lars Seifert-Thorsen – modtager genvalg
Janne Svendsen – modtager genvalg
Tina Frederiksen – modtager genvalg
Tine Jensen – nyopstiller
Pia Nyrup – nyopstiller
Gurli Bindslev Petersen - nyopstiller
Ad. 17
Inge Nord: Specialklubberne skal kontrollere mailadresser, der fremgår i Kattemagasinet. Der er
mange, der ikke virker.
Maria Malevitch: Hvornår opstarter Mæglerne?
Susanna Bugge: For 3-4 år siden vedtog man, at man kunne få påført blodtype på stamtavlerne.
Opdrætteruddannelsen, har man konsulteret svenskerne om denne?
Lars Seifert-Thorsen: Ja til det med opdrætteruddannelsen.
Ingen husker at der er vedtaget noget omkring blodtyper på stamtavlen. FU gennemgår gamle
referater for at finde omtalte ordlyd.
Et udvalg under FIFe har fremsendt 4 forslag til ny opdeling af grupper i FIFe.
Lars Seifert-Thorsen gennemgik de 4 forslag og hvilke ændringer de medfører.
Inge Nord: Savner en opdeling af kat. III, fx i opdeling af slanke/kraftige korthårskatte.
Bette Lind: Vi er blevet bedt om at prioritere disse forslag og give dem karakterer. Breed BIS kunne
udvides til at man kan lave flere Breed BIS på en udstilling.
Bodil Floto: Som kat III udstiller, er denne løsning stadig at kat. III er en ”skraldespand”.
Aase Nissen: Der kan også blive for meget med alle de BIS’er – der skal stadig være konkurrence.
Ønsker at beholde 4 kategorier ved at splitte kat. III.
Mette Mejdahl: Synes ikke forslagene er optimale. Kat IV har nu sig eget lille Breed BIS hver gang.
Susanna Bugge: Har forsøgt at finde logikken i deres forslag og i Option D er der en vis logik, da de
har flyttet nogle kraftige katte over i kat I, men mangler fx KBL.
Pia Nyrup: I DSO har vi den holdning, at ingen af dem er gode nok. Option D er den mindst ringe
af de fremsatte.
Susan Jonassen: Der sker hele tiden ændringer og måske kat. IV får et boost og kommer op igen.
Jørgen Seemann: Naturligvis skal der være et vist antal kategorier, men mener det er underordnet,
hvordan kattene opdeles. To racer har altid forskellige standarder og skal vurderes ud fra deres egen
standard.
Camilla Scharff: Der skal ske noget med systemet – specielt med kat. IV. De seneste 20 år er
antallet af kat. IV katte gået ned. Det er for billigt for den kategori at blive BIS.
Susanna Bugge: Har udstillet i 40 år og kat IV er blevet meget mindre og kat III er blevet større.
Lars Seifert-Thorsen: Man kan ikke pålægge dommere videreuddannelser. Mener Option B er den
mindst ringe.
Aase Nissen: Vi kan ikke stemme for nogle af forslagene, når vi ikke mener de er gode nok.
Tove: Sølvkatten er meget kede af forslagene. Racerne er for forskellige. Vi er imod alle forslag.

Maria Malevitch: Er enig med Camilla Scharff. Sidste år var der forslag på FIFe GF, hvor kat. III
blev splittet, men dette blev nedstemt.
Bodil Floto: Har udstillet i mange år. Kan ikke forstå vi skal vælge noget, som vi egentlig ikke
synes er ok. En dårlig løsning vil holde i mange år.
Vivi Fletcher: Man kan naturligvis sammenligne racer, der ikke ligner hinanden – det gør vi i både
kat. II og III. Vi skal sende disse forslag tilbage til udvalget og bede dem komme med et forslag der
giver 4 kategorier, for det er BIS afslutningen på dagen, der gør dagen unik på en FIFe udstilling.
Bette Lind: Option C kan måske bruges og deles yderligere op, så der kommer 4 kategorier.
Lars Seifert-Thorsen: Det virker som om man har kigget meget på procenter for at opnå nogle lige
store kategorier.
Tove Olsen: Kat III kan deles op, så vi får 5 kategorier. Og så arbejde på at katte bliver mere
populære i FIFe.
Bette Lind: Førhen havde man reglen, at hvis en kategori havde under et vist antal katte, blev den
slået sammen med en anden kategori. Dette kunne måske gennemføres.
Pia Nyrup: Synes forslaget om at bygge videre på Option C. Vi skal også tænke fremsigtet, så vi
skal hellere dele i antal af racer end i procenter.
Simone Søderberg: Maine Coon klubben synes ikke om Option A-B. Option C-D giver for vores
race ikke den store ændring. Er glade for forslaget om at dele BIS for killing/ungdyr.
Linda Grøtner: Klubben for den Hellige Birma er bange for at birmaerne vil komme til at ligne
persere, med denne opdeling.
Lars Seifert-Thorsen: Hvis man lægger kategorier sammen på dagen vil mange dommere ikke
kunne dømme til BIS.
Bodil Floto: Det er problematisk at man nu har fået mulighed for BIS Breed med krav om 50 katte
og samtidig kan man køre BIS i kat. IV med fx 8 katte.
Camilla Scharff: Det kunne lige så vel være modsat, at Birmaer ville komme til at adskille sig mere
fra persere.
Linda Grøtner: Det er pelsmæssigt vi er bange for Birmaen vil komme til at ligne persere.
Hanne Kaarsberg: Jo flere BIS’er des mindre er de ”værd”.
Jørgen Seemann: Vi bliver bedt om at rate forslagene og give feed back til udvalget. Ser det er C-D
der har højst prioritet med A-B som de næste. Bedre fordeling af racer og i 4 kategorier.
Susanne Wehnert: Har talt med mange birmafolk, der alle er bange for at de vil ligne persere.
JYRAKs GF i går havde flertal for ikke at ændre noget.
Pia Børgesen: Norsk Skovkattering mener Option D er det mest spiselige.
Bette Lind: Opsummerer D-C-A-B
Susan Jonassen: Skal vi ikke give dem score 0, når vi nu ikke kan lide nogle af dem.
Vivi Fletcher: Der skal ændres noget, de må arbejde videre med forslagene. Vi har i årevis sukket
efter ændringer, så det vil ikke være smart blot at sende retur og sige vi ikke bryder os om dem.
Bette Lind: Det lyder som om at det er kat III+IV skal deles op i 2 ligelige kategorier. Ligemeget
hvad vi gør, vil der være omkostninger for nogle.
Linda Grøtner: Hvorfor splitte kategori II op – problemet skal løses, hvor det er.
Mette Mejdahl: Man kunne ryste posen og lave helt ny opdeling.
Pia Børgesen: Der er ofte mange skovkatte på udstillingerne. I næste uge er der 200 skovkatte på en
udstilling i Sverige. Måske der også kan kigges på at kunne opdele noget der.
Dorete Irbil: Nøgleordet er fremtidssikring. Alle er enige om, at der skal gøres noget. Synes det er
for hurtig en beslutning. Forslagene skal sendes retur til nye udspil.
Der skal også tages stilling til de øvrige forslag med adskillelse af BIS i anden opdeling.

Bette Lind: Breed BIS med søskenderacer giver en rigtig god mening.
Vivi Fletcher: Synes det vil afhænge af, hvor mange kategorier vi ender op med, før der kan tages
stilling til, hvad vi mener om ekstra BIS.
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