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4. Felis Danicas råd mm 
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Deltagere: Bette Lind, Inge Nord, KK, Aase Nissen, DK, Susanne Wehnert, JK, 

Hanne Kaarsberg, DK, Brian Sørensen, JK, Vivi Fletcher, RK, Camilla Scharff, RK. 

 
 
Ad. 1 

Referat fra 09.05.2012 godkendt. 
 
Beslutninger pr e-mail: 
Vi har modtaget mail vedr medlemsrabat på bilsyn (A-inspektion).  
Nedlæggelse af undværlige postkasser  
Tale om at indkalde MCO- klubben til et møde vedr. polydactyly på baggrund af en 
henvendelse fra B&R 30.05.2012 
Herudover har været orientering fra formanden vedr.: 
Svar på læserbrev fra Ole Amstrup til Kattemagasinet 
Regelbrud og konsekvenser 2012 (af 10.05.2012) 
 

Ad. 2  

Kassereren kan ikke fremlægge før hun har modtaget opgørelse fra stambogsføreren, 
så der er intet fra kasserer. 
 

Ad. 3  

Stambogsføreren har fremsendt en status. 



Flere klubber oplever længere leveringstid på importstamtavler og der er fejl i 
Peterbaldstamtavler.  
Klubberne bedes sende til Bette, der tager et møde med stambogsfører om 
nødvendigt. 
Der er 14 dages ventetid, hvilket er fint, men flere klubber oplever længere ventetid. 
 
Stambogsfører afholder møde med stambogssekretærerne vedr webløsning. Bette 
forsøger at deltage i mødet. 
 
 

Ad. 4 

Avlsrådet  
Bette har kontaktet avlsrådets formand for at høre, hvor travlt de har, for at inddrage 
dem til afholdelse af et møde med Maine Coon specialklubben vedr avl på polykatte. 
Tilsyneladende har mange Maine Coon opdrættere en forståelse af, at det er tilladt at 
avle på polykatte, hvilket det ikke er jvf FIFes regler. 
Bette og Camilla deltager fra FU. 
 
Mentorrådet 

I førstkommende udgave af Kattemagasinet er en indbydelse til fælles 
opdrætteruddannelse i FD. 
Ansøgningen vedr tilskud forventes der svar på midt i juni. 
 
Mentorrådet er på udkig efter nye mentorer til at varetage opgaverne – der er kommet 
et par nye elever siden sidst. 
 
Mæglerordningen 

Der skal spørges et par stykker mere om at indgå i ordningen. 
 

Ad 5 

Bette fortalte kort fra FIFe GF – der blev skrevet en blog under GF og der er et referat 
i Kattemagasinet. 
 

Ad 6 

Elektronisk arbejdsgang 

Der er åbnet for elektronisk arbejdsgang vedr titelregistrering. Transfer er netop testet. 
Næste trin er stambogsføringen. Bette kommer med et oplæg til, hvordan vi kan gøre 
det, så alle klubber har samme krav til medlemmerne. 
 
Antal udstillinger i Danmark 

KK foreslår, at der kommer en begrænsning på max antal udstillinger der kan 
afholdes årligt pr klub. 
Bette mener, på baggrund af vedtægterne, at  dette skal vedtages på en 
plenarforsamling. 
Verdensudstilling 2013 

Bette har sendt skitse til budget. Enighed om vi starter budget med 70 katte pr 
dommer. Udstillingsgebyr 60 euro pr kat. 
Detaljer tages på mødet vedr WS 
 
 



Ad. 7 

Kattemagasinet er på vej. Der er desværre kun 2 annoncer i kommende blad. 
Hanne kommer med et oplæg til at mindske udgiften på bladet. 
 

Ad. 8 

Intet til dette punkt. 
 

Ad. 9 

Lars Seifert-Thorsen, der står for Topkattene foreslår at det skal give ekstrapoint ved 
opnåelse af WW-titel. 
Derudover gives ok for indsendelse af elektronisk tilmelding til topkattelisten. 
 
 
 
Referent Vivi Fletcher 


