FU-møde 6. juni 2010
Deltagere: Bette Lind, Hanne Kaarsberg, DK, Aase Nissen, DK, Inge Nord, KK, Kirsten Ulsøe,
KK, Susanne Wehnert, JK, Mette Mejdahl, JK, Birthe Schobius, RK, Vivi Fletcher, RK.
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Ad. 1 – Referat godkendt pr mail.
Chipkastrering: En chipkastreret hankat ligestilles med en hunkat på p-piller og kan fortsat
udstilles som fertil.

Avlsrådsafgørelse: FU har behandlet anke over avlsrådsafgørelse vedr. import fra (via import fra
TICA). Et enigt FU fandt, at avlsrådets afgørelse var korrekt.
Et flertal mente dog at en ligeledes korrekt men mere hensigtsmæssig afgørelse for kattens ejer
burde søges, såfremt det var muligt inden for gældende regelsæt, ud fra en betragtning om, at man
som køber bør kunne stole på en FIFe stamtavle, og at vi i så vid udstrækning som det er muligt
skal hjælpe vores opdrættere.
Avlsrådet blev derfor bedt om at komme med forslag til en sådan løsning. Den foreslåede løsning
blev accepteret.
Avlsrådet havde allerede meddelt sin afgørelse videre til såvel SVERAK som FIFe og JYRAKs
repræsentanter mente, at FU skulle afvente eventuelle kommentarer fra SVERAK, før denne
løsning blev sat i værk. Et flertal i FU besluttede at det af hensyn til kattens ejer ikke var
hensigtsmæssigt at vente.
Avlsrådet blev pålagt fremover at afvente udløbet af ankefristen, samt behandling af en eventuelt
anke, før en afgørelse meddeles til andre end de direkte involverede parter.
Mindretalsudtalelse:
SW og OA mener at man skal afvente SVERAKs holdning og svar på ARs skrivelse før der træffes
en endelig beslutning om registreringen.
Afslag på ansøgning om skifte til andet FIFe medlem: Ansøgning om skifte afslås, da ansøger
stadig ikke har efterlevet afgørelse fra Klagenævnet.
Stamnavnsansøgning: Stamnavnsansøgning fra medlem af karantæneramt husstand kan ikke
ekspederes før karantænen er udløbet, selvom karantænen er tildelt andet medlem af husstanden.
Ad. 2 – Kassereren
a. Status fremlagt fra kassereren. Indtægterne er ikke som forventet, primært på stamtavlerne. Vi
skal se om vi kan minimere udgifterne, for at holde budgettet.
b. Økonomikontrollen fungerer fint i praksis.
Ad 3 – Stambogsføreren
a. Der er kommet væsenligt flere stamtavler i maj, så det begynder at se lidt bedre ud.
b. Desværre ligger det lidt stille, da vores nye leverandør tilsyneladende er afhængige af én mand.
Det er svært at få fat i manden. Bette arbejder på sagen. Samtidig forsøger vi at kontakte Polen og
høre om deres system.
c. Snak om, hvorfor vi i sin tid afskaffede den. Det kan være en fordel at genindføre den, så vi har
styr på, hvem der ejer kattene, hvis vi kunne sætte kattene i karantæne. Vi tager snakken igen
senere.
d. Udskydes
e. Udskydes
Ad 4 – Nævn og råd
a. Klage indsendt til nævnet vedr kat, der er udleveret uden stamtavle. Opdrætter har stoppet opdræt
og vil ikke udlevere den. Sagen trækkes tilbage fra Klagenævnet, da det ikke er en sag for dem.
Køber får klagegebyr retur og det besluttes at udstede kopistamtavle til ny ejer.
Der er indsendt flere klager over klagenævnets afgørelser og måden disse er foretaget. Nævnet skal
forholde sig til det skrevne i klagen og ikke kun deres afgørelse. FU vil bede om at få svar fra
klagenævnet, når de besvarer de indkomne klager.

b. Avlsrådet har kun haft få sager i første halvår. Bette har fået status fra rådet. De fleste sager
afsluttet, kun én åben sag p.t.
c. Intet nyt fra Mentorrådet.
Ad 5 – Kattemagasinet
Næste blad er på vej i trykken.
Et medlem af KK overtager salg af annoncer.
Redaktionen har trukket sig, så vi skal ud og finde nye redaktører. Bette fortsætter som foreløbig
redaktør. Vi ser om nogen henvender sig på annoncen om redaktion. Evt spørger Bette et par andre
emner, om de kan være interesseret i opgaven.
Ad 6 – FIFe GF
Bette orienterede om GF. Der kommer en artikel om vedtagne forslag i det kommende nr af
Kattemagasinet.
Der er kommet ny titel, der kaldes National Winner.
Beslutning: FDs topliste ændres fra 2011 til: Top 5 fertil han, Top 5 fertil hun, Top 5 kastrat han,
Top 5 kastrat hun, Top 10 killing/ungdyr. Nr 1 på disse lister får titlen National Winner.
Top 1 huskatte fortsætter uændret.
Ad 7 – FD opdatering af love, regler m.m.
a. Bette undersøger en onlineløsning, så vi kan have dokumenter liggende, hvor alle kan se status
b. Beslutning: Kørselsgodtgørelse ændres til statens højeste takst -20%. Dette gælder al kørsel i
FD-regi og skal ændres i forretningsordenen. Gældende pr 1/7 2010.
c. Ole Amstrup spørges om at gennemgå de nationale stambogsføringsregler for opdatering. Øvrige
regler tager vi, når behovet kommer.
d. Udsættes
e. Beslutning: Samtlige katte (undt huskatte) der udstilles på danske udstillinger, skal have
stamtavle fra FD eller anden FIFe organisation eller have registreringsbevis (fra andre
organisationer). Er man ikke i besiddelse af stamtavle/registreringsbevis, skal det dokumenteres af
udstillerens organisation, at der er søgt registrering på katten.
Ad 8 – Klagesager
Klage indkommet over opdrætter, der har solgt kat uden stamtavle. Opdrætter er ikke medlem af
Felis Danica, men en TICA organisation. FD kan derfor intet gøre.
Klage indkommet over opdrætter, der har solgt kat uden stamtavle. Dette er endnu et TICA
medlem. Vi har kontaktet Viking Cats, der vil forsøge at presse opdrætter for at få søgt stamtavler.
FD kan ikke gøre yderligere.
Klage indkommet over uetisk behandling af privat mailkorrespondance samt debat foregået på
DeKatten, der er et lukket katteforum. Sagen diskuteret og afvist. Bette svarer klager.
Klage indkommet fra dommer over en anden dommers opførsel som publikum på udstilling. Bette
sender en henstilling til den indklagede dommer.
Ad 9 – Justistsministeriets udkast til betænkning
Der er intet nyt fra ministeriet.

Ad 10 – Fremtidige FD aktiviteter
a. Seminar om farver og genetik. Der planlægges afholdelse i efteråret 2010. Oplægsholdere fx
Jørgen Jensen, Ole Amstrup og måske nogle rutinerede opdrættere. Der skal præsenteres nogle
forskellige katte.
Aase finder en dato og skaffer lokale.
b. Der skal holdes et møde mere med Aalborg Event og lægges et realistisk budget.
Forslag om at der laves forskellige aktiviteter i ugen op til udstillingen
Inge, Bette og Ole finder en dag og tager til Aalborg.
Ad 11 – Markedsføring af FD
a. Vi skal have undersøgt priser på produktion af Roll-Up, der kan stå hos klubberne.
Det skal undersøges, hvad et koster med en fast løbende annonce i Den Blå Avis. Susanne står for
opgaven.
HP bør have en ”information til køber”, hvor vi får fortalt, at vi intet kan stille op ved manglende
stamtavler m.v., hvis man ikke køber hos en FD registreret opdrætter.
Ad 12 – Eventuelt
Kirsten undersøger om det kan betale sig, at forsikre dommerne fælles gennem FD.
Vi betaler moms af udgifter i forbindelse med udstilling, men kan ikke trække alle vores
momsudgifter fra. Kirsten kender en med forstand på den slags, så hun tager kontakt dertil.
Arkivlokalet i Odder bibeholdes.
Næste møde afholdes søndag d. 29. august 2010.

Referent Vivi Fletcher

