Referat af FD-telefonmøde den 5. februar 2013, kl. 19.00
Deltagere: Bette Lind, Aase Nissen (DK), Hanne Kaarsberg (DK), Inge Nord (KK), Kirsten Ulsø
(KK), Susanne Wehnert (JK), Brian Sørensen (JK), Jørgen Seeman (RK) og Camilla Scharff (RK ref.)
1. Godkendelse af referat
Referat godkendt.
a) Beslutninger truffet pr email siden sidst:
• Irettesættelse udstedt til DARAK s.f.a. overtrædelse af Fife Show Rules § 1.8 b, § 1.8c & §
3.3 på klubbens udstilling 04.11.2012
• Imødekommet ansøgning om udstedelse af 15 stamtavler til nedsat pris
• Teksten vedr. Mæglerorienteringen bliver rettet efter Vivis rettelser.
Karantæne – beslutning tages under punkt 3 b.
2. Kassereren
a) Status:
Christina har udkast til regnskab og budget 2013, som videresendes.
Christina tager fat i Kirsten omkring hensættelser i regnskabet.
Udkast til regnskab er sendt – underskud på ca. 9.000, når indtægter fra uddannelsen hensættes til
næste år og forudbetalte omkostninger vedr. uddannelsen, som skal flyttes til næste år.
Spm. om alle udgifter til stambogsføring er kommet med, Kirsten taler med Christina.
b) Budget 2013:
Indtægter:
Portobetaling fra klubber 10.000 (100 personer á 100 kr.)
Kontingent nedsættes til 65.000.
Annoncer korrigeres til 35.000, revideres i løbet året.
Trykning af blad sat ned til 77.000, revideres i løbet af året hvis nødvendigt.
Stambog på nettet – foreløbigt afsat kr. 30.000 (opgradering af stambogssystem).
Uden WS balancerer budgettet.
Kasserer skal sende opdatering ud til klubbernes kasserere vedr. kontingentbetaling, som skal være
betalt til FD senest den 20. februar.
3. Stambogsfører
a) Status:
Spm. om parring med hankatte, som ikke er i systemet – på grund af tidsforbrug, skal prisen så
sættes op? Ikke aktuelt, da flere var imod.
Importer – ’stamtavleproblemer’ kan lægges til Avlsrådet, som kan hjælpe med indhentning af
farvekoder, registreringsnumre mv. Bette har opfordret stambogsfører om at lægge over til Avlsrådet
i det omfang det er muligt. Importerne har tidligere taget for lang til at få registreret.
Ifb. Med elektronisk sagshåndtering kan man lægge en prioritering ind, så klubberne kan oppriotere
specifikke opgaver, fx importer.
b) Overtrædelser af 24-mdr. reglen:
sagen kommet til FU den 6.11.12 fra Aase. Aase kigger efter mail som skulle være sendt til Bette
tidligere.
Fremover skal Heidi sende direkte til FU, Bette laver udkast til brev og hvis klubben har kendskab
til eventuelle attester eller lignende, som ikke er kommet frem i sagen, kan klubben nå at sende det
frem.
4. Kattemagasinet
a) Status:

Redaktøren har meddelt, at hun gerne vil have en medhjælper, da hun muligvis er nødt til at
fratræde posten. Vi sætter ’annonce’ i næste nr. af KM. Bette spørger Karin om hun vil lave tekst til
annonce.
5. FD
a) Elektronisk sagsbehandling – office 365
Heidi har prøvet SkyDrive sammen med Henriette fra RK, men der kan være nogle problemer med
rettigheder til ejerskab af filerne. I Office 365 kan man lave områder, hvor kun de, som har fået
adgang, har tilladelse til at lægge filer mv. Lige nu er vi på prøveversion med 10 brugere, når vi skal
betale for det, kan der komme op til 50 brugere uden at prisen stiger uforholdsmæssigt meget.
Hanne taler med Heidi om en fælles skabelon til registrering, som skal bruges af alle
stambogssekretærer. Arket sendes til godkendelse inden det sættes i værk.
Udkast klar til FU-mødet efter plenarforsamlingen.
6. WS 2013
Næste heldagsmøde søndag den 21. april, kl. 10 i Nyborg.
Bette afventer sponsoraftale fra RC.
Henvendelse fra italiensk firma, som vil lave streamingen fra udstillingen – pris 3000 euro.
Tidligere diskuterede løsning var dyrere, da kameramand mv. alene koster nogenlunde det samme.
Bette checker referencen hos RC, som de tidligere har arbejdet sammen med.
Tema er fastlagt og RC er med på ideen. Masser af ideer til pynt, præmier og underholdning.
Arbejdsplan er lagt på intranettet.
Brian mangler priser på transport af bure mv. til hallen (fra alle klubber).
Brian henter tilbud på scene på 250-300 m² inkl. catwalk – har brug for info om tilmeldte stande,
antal meter mv. og om de har brug for strøm, pris for el kommer oveni, afregnes efter målere. Brian
kommer også med forslag til udgift til skillevægge og buropsættere.
Ifb med streaming skal vi nok have en ekstra ADSL-linie, det finder ud af senere.
Henvendelse fra Agria vedrørende stand, Aase har ikke hørt noget fra dem, men der er indtil videre
plads. Aase spørger om der kan udarbejdes fakturaer løbende, så standhavere betaler med det
samme. Hanne laver fakturaskabelon.
7 Eventuelt
Susanne sender mail med emner til eventuelt, da hun måtte logge af.
Ellers ingen emner hertil.

