
Dagsorden - FU møde 17. november kl. 18.30 – Telefonmøde 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 
a. Beslutninger truffet pr email 

2. Kassereren  
a. Status 
b. Budget 2011 
c. Afregningspriser til klubberne 

3. Stambogsføreren 
a. Status 
b. Stambogssystem – status 
c. Møde for stambogsførere 

4. Felis Danicas råd 
a. Avlsrådet 

- Anke fra Gitte Hedemann 
b. Mentorrådet 

5. Kattemagasinet 
a. Status 

6. FD 
a. Opdatering af love, regler m.m. 

1. Opdatering af Nationale regler 
2. Forslag til FIFe  

<FIFe Judges Rules §2.8.2 Participation in Non-FIFe Shows> 
b. Formandsvalg 2011 – status 
c. Nordisk samarbejde 

7. Klagesager 
b. Indkomne sager 

- Klage fra Seemann 
c. Håndtering af klagesager - hvilke sager kan FD håndtere 

8. FD aktiviteter 
a. Seminar 2010 - opfølgning 
b. Møde med råd, redaktion og specialklubber 
c. Verdensudstilling 2013 

9. Markedsføring af FD 
a. Status 

10. Eventuelt 
 
 ----------------------- 
 
Deltagere: Lars Seifert-Thorsen KK, Pia Børgesen RK, Vivi Fletcher RK, Susanne Wehnert JK, 
Bette Lind FD, Kirsten Ulsøe KK, Ole Amstrup JK, Hanne Kaarsberg DK, Aase Nissen DK 
Heidi Tværmose, stambogsfører, under pkt 3. 
 
Ad 1 A  
Udstillingskarantæne: FU har besluttet at pålægge hovedklubberne at give udstillingskarantæne til 
et medlem af hhv. DARAK og Racekatten på grund af overtrædelse af FIFes Show Rules § 1.15 



stk. c. i forbindelse med Katteklubbens udstilling i Kolding den 17.10.2010. Karantænen er 
gældende til 1.2.2011. 
 
Avlsrådet: FU har godkendt et forslag for Avlsrådet til håndtering af registreringen ved import af 
katte, hvor der forefindes racekryds i stamtavlen (fire generationer) og hvor der ikke tydeligt 
fremgår af stamtavlen, at der er sket en re-registrering i henhold til FIFes Avls- & 
Registreringsregler (RR) tilføjet efter registreringsnummeret) 
 
Annoncepriser:  Det er besluttet at nedsætte annoncepriserne i Kattemagasinet pga manglende 
afsætning: 
Bagside, 4 farver Kr. 8.575,00 
Helside, 4 farver Kr. 4.575,00 
Specialstørrelse 1/4 side,  
4 farver Kr. 1.495,00 
Halvside, 4 farver Kr. 2.650,00 
125 * 25 mm Kr. 195,00 
Rubrikannoncer (pr. år)            Kr.        850,00 
 
Kattemagasinet: Der er udpeget ny redaktør og nyt redaktionsmedlem for Kattamagasinet 
 
Udstilling på registreringsbevis: Et registreringsbevis fra LOOF er godkendt som grundlag for at 
udstille en import 
 
Registreringer: Såfremt en eller flere stamtavler skal ændres på grund af forhold hos Felis Danica, 
kan opdrætter uden omkostninger få foretaget andre ændringer i stamtavlen, så som farveændringer, 
uden at dette faktureres. 
Det er en forudsætning at opdrætter fremsætter ønske om denne ændring i så god tid at 
stambogsfører kan udføre ændringerne i én arbejdsgang og at ændringerne er af en sådan art at de 
normalt ville kunne udføres som almindeligt bestillingsarbejde. 
Anskaffelse af ny pc til stambogsfører: Der indkøbes ny pc til stambogsfører i forbindelse med 
opgraderingen af stambogssystemet. 
Indkøb af Roll-ups: Der indkøbes 4 stk roll-up, 1 til hver klub, efter godkendt layout. 
 
 
Ad 2A 
Kassereren har fremsendt status, der blev diskuteret. 
 
Ad 2B 
Kassereren har fremsendt forslag til budget 2011. Budget tilrettet og tages op igen og vedtages på 
mødet i januar 
 
Ad 2C 
Pr 1/1.2011 reguleres en beregningsfejl på stamtavler mellem klubberne og FD. 
 
Ad 3A  
HT har rimelig travlt i forhold til samme tidspunkt sidste år. 
Status importer – 2 gamle ligger fra avlsrådet, et par andre har ligget ca 1 md. 



Stambogsføreren prioriterer først alm danske stamtavler, hvorefter importer bliver lavet, dog 
indenfor en rimelig tid. 
 
Ad 3B 
De to databaser er nu lagt sammen, systemet er opgraderet og fungerer hurtigere nu. 
 
HT laver en liste med ønsker til videreudbygning af eksisterende system, som vi satser på at 
bibeholde med de ændringer, der er økonomisk ansvarligt. 
Dette inkluderer åben stambog på web. 
 
Ad 3 C 
Mødet er midlertidigt udsat. 
 
Ad 4A 
Avlsrådets afgørelse fastholdes. Der udstede XSH stamtavler nu, der inden 1/7 2011 kan ændres 
u.b., når katten er fremstillet i klasse 13b, da FD tidligere har lavet en fejl. 
 
Ad 4 B 
Mentorrådet fungerer og ønsker svar fra FU om MR skal forestå en fælles opdrætteruddannelse 
under FD.  Som aftalt på sidste møde, skulle FU-medlemmerne gå tilbage til bestyrelserne og 
forespørge om indstillingen. Klubberne er positive overfor en fælles grunduddannelse, så MR 
udarbejder et oplæg. 
MR udarbejder også pasningsvejledning til kat, der kan udleveres til købere. 
 
Ad 5A 
Artikler til bladet ser ud til at være ok til dette nr. 
BL har møde med ny redaktør og forsøger at finde ud af, om nogen overtager annoncesalget. 
 
Ad 6A 
Forslag om ejerregistrering af avlskatte og hvor stort et arbejde det vil påføre stambogsføreren. 
Dette arbejdes der hen imod og der formuleres et forslag. 
Behov for divs ændringer af nationale regler diskuteret.  
BL og LST kigger udstillingsregler, OA kigger nationale stambogsføringsregler. 
OA laver forslag om at slette fransk som FIFe sprog 
 
Vedr.: 6.a.2: Forslag 
Judges Rules §2.8.2 Participation in Non-FIFe Shows 
A FIFe judge may, with the permission of the FIFe Board and the FIFe member in the country 
concerned officiate at a non-FIFe show. 
  
New section: 
Permission will not be granted if a FIFe show is scheduled for the same weekend in the country 
concerned or at a location less than 400 km (by road or rail) from a FIFe show. 
 
Ad 6B 
Bette Lind genvalgt som formand uden modkandidater 
 
Ad 6C 



Diskussion vedr Nordisk samarbejde. Efter afstemning, flertal for ikke at prioritere nordisk 
samarbejde. 
 
Ad 7B 
Klagesag fra vedr overtrædelse af etiske regler. FU ønsker ikke at behandle sagen, da det er 
klubberne der behandler denne type sager. 
 
Ad 7C  
udsættes til mode i januar 
 
Ad 8A 
Ros af seminaret, der blev afholdt i oktober. 
 
Ad 8B 
Mode med spk, råd og nævn afholdes 16. Januar kl 9.00 i Nyborg 
 
Ad 8C 
AN og BL har holdt mode med Royal Canin for sponsorat til WS samt sponsorat næste år til FD.  
Der skal afholdes et mode med WS på dagsordenen. 
 
Ad 9  
Alle klubber har fået en Roll-up 
AN prøver at få en pris på annoncering på Den Blå Avis 
 
Ad 10  
FDs købsaftale skal revideres. HK sørger for tilretning. 
 
BL skitserede en måde, hvorpå vi kan dele kalender, dokumenter m.v. BL sender mail med link. 
 
 
Referent Vivi Fletcher 


