FU Telefonmøde den 08.08.2012
Dagsorden
1. Godkendelse af referat
- Beslutninger truffet pr email
2. Kassereren
- Status
- Mulige besparelser
- Elektronisk udgave af Kattemagasinet (iPaper)
3. Stambogsføreren
- Status
4. Felis Danicas råd mm
- Avlsrådet
- Mentorrådet
- Mæglerne
- Status på navne
5. FD aktiviteter
- Brug af elektroniske arbejdsgange
- Verdensudstilling 2013
- evt. input til møde 12/8
6. Kattemagasinet
7. Klagesager
- Klage over overtrædelse af etiske regler
- Klage over overtrædelse af tavshedspligt
8. Eventuelt

Deltagere: Bette Lind, Inge Nord, KK, Kirsten Ulsøe, KK. Aase Nissen, DK, Hanne
Kaarsberg, DK, Vivi Fletcher, RK, Camilla Scharff, RK.

Ad. 1
Referat fra 06.06.2012 godkendt.
Beslutninger pr e-mail:
Opdrætter - tildelt advarsel jvnf brud på Fife Show Rules §4.7
Accepteret ansøgning vedr. afholdelse af hobbyudstilling i Valby 05.01.2013
Opdrætter - imødekommet ansøgning om dispensation for Breed Council Rules §2.3

Ad. 2
Kassereren har fremsendt status.
Mulig besparelse på Kattemagasinet diskuteret. Vi forsøger pr. 2013 med en
onlineudgave til medlemmer, der er online. Kun medlemmer, der ikke er på nettet, vil
fremover få det tilsendt med post. Disse medlemmer skal aktivt tilmelde sig til at få
det tilsendt.
Onlineudgaven skal ligge som en i-paper, som medlemmer får adgang til.
Medlemmerne vil kunne afhente trykt eksemplar på udstillingerne.

Ad. 3
Stambogsføreren har fremsendt status. Hun er lidt sygemeldt i øjeblikket, så
ventetiden er lidt længere end normalt. Pt. ca. 4 ugers ventetid på almindelige
stamtavler og ca 7 uger på importer.
Dette fremgår også på Felis Danicas hjemmeside.
Der er påbegyndt elektronisk arbejdsgang mellem stambogssekretærerer og
stambogsføreren. Hvis nogen har problemer, er de velkomne til at kontakte Bette, der
så vil guide stambogssekretærerne igennem.
Klubberne blev orienteret om, hvilke stambogssekretærer, der mangler at komme i
gang.

Ad. 4
Avlsrådet
Der er tilsagn fra Avlsråd og Maine Coon klubben vedr det møde vi aftalte sidst, hvor
Bette og Camilla deltager fra FU. Det forsøges planlagt i uge 37.
Mentorrådet
Klubberne ønsker at blive orienteret af rådet før der optages nye mentorer.
FDs første opdrætterkurser starter op her i efteråret. Der er brugerbetaling fra
medlemmerne. Der er allerede mange tilmeldinger.
Det er aftalt at klubberne stopper deres opdrættergrundkurser.
Mæglerordningen
Vi har ikke kunne finde repræsentanter, der ville stille op, så FU starter med at indgå
som mæglere. Det tilstræbes, at mæglerne er repræsentanter fra de klubber, der ikke er
med i konfliken.
Ad 5
Michael Robdrup har givet tilsagn om at være webmaster til World Show.
Der er møde søndag, hvor der kun skal tales WS. Klubberne deltager med
repræsentanter, der er relevant for WS.
Bette har fået pris for egnet webhotel for 109 kr pr md.
På søndag gennemgås alle arbejdsopgaver og ansvaret uddelegeres.
Her besluttes også, hvor mange personer FD skal betale hotel og ophold for.

Ad 6
Intet til dette punkt.

Ad. 7
Punktet tages på søndag.

Ad. 8

Behov for fodervært/ammekontrakt diskuteret. I stedet for at lave en kontrakt, laver vi
en punktopstilling til, hvad en evt aftale bør indeholde.

Referent Vivi Fletcher

