FU-møde afholdt søndag den 18. marts 2007

Hos Tom Høj 10.30-18.00
Deltagere:

Tom Høj (formand), Ole Amstrup (OA, JYRAK), Jeanette Steensen (JS, JYRAK), Camilla
Scharff, (CS, Racekatten), Vivi Fletcher (VF, Racekatten), Aase Nissen (AN, DARAK), Hanne
Kaarsberg (HK, DARAK), Inge Nord (IN, Katteklubben), Susan Elvekjær (SE, Katteklubben)

Referent:

Susan Elvekjær

Dagsorden
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Godkendelse af referater
Konstituering – ny vicesekretær
Plenarforsamling 2007 - opfølgning
FIFe GA
Ny stambogsfører
Nyt fra kassereren
Kattemagasinet
Avlsrådet
Klagenævnet
Hjemmesiden - webmaster
FD Topkatte 2006 - 2007
Rabies- forskellig praksis i EU landene
Opdrætter seminar efterår 2007
Fastlæggelse af FU møder for det kommende år
Evt.

Ad 1 – Godkendelse af referater
Godkendt
Ad 2 – Konstituering – ny vicesekretær
Ny vicesekretær: Ole Amstrup
Ad 3 – Plenarforsamling - opfølgning
Der blev udtrykt ønske om, at både den gamle og den nye lovtekst kommer til at fremgå af referatet.
SE opdaterer regler og love og checker om ændringerne fra 2006 er indskrevet i reglerne.
TH giver dyrlægeforeningen besked om de ændrede karantæneregler.
Åben stambog: der skal laves en søgemulighed på FD’s hjemmeside, hvor man kan se stamtavlen på kattene, dog uden personoplysninger. Yderligere søgninger laves senere.
OA har forespurgt på en pris og giver besked, når han får svar. Der skal spørges på pris hos 3 forskellige
Webudviklere.
Der blev nedsat et udvalg bestående af Ole Amstrup og Hanne Kaarsberg til udvikling af søgningen.
Prisen for evt eksportmulighed til f.eks kommasepareret fil undersøges.
Deadline for svar fra udvalget: næste FU møde.
Ad 4 – FIFe GA
Dagsorden endnu ikke fremsendt.
SE giver FIFe besked på at OA genopstiller til LO kommisionen.
TH spørger Dorte Kaae om hun genopstiller til show kommisionen.
Ad 5 – Ny stambogsfører
Der var indkommet 32 ansøgninger, hvor en del var kvalificeret og en del meget kvalificeret. Den sidste
gruppe indkaldes til samtale tirsdag.
Samtalerne afholdes af TH og OA.
SE henter udstyr hos den afgåede stambogsfører.
Ad 6 – Nyt fra kassereren
Det blev besluttet, at FU medlemmer, der ikke er plenarer, skal have betalt transporten af FD, og ikke fra
deres klub.
FD medlemmer der har en opgave at udføre, som betyder at de ikke kan køre sammen med andre får ligeledes dækket transporten af FD.
Kassereren forespurgte omkring en taxaregning fra forrige FU møde. Taxakørsel dækkes ikke medmindre
det på forhånd er aftalt og der er en god grund. Der afregnes med km takst i stedet for.
Formandsvalget har kostet 12.500 ekskl. Moms.
Det blev besluttet at sende en inkassomeddelelse til Dyrenes Lagersalg, som ikke har betalt for annoncer i
bladet for 2006.
Alle aftaler med annoncører skal fremover foreligge skriftligt.
Aftalen vedr. telefonpenge fortsætter uændret.
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Dommer som ikke har betalt sit FIFe gebyr trods 3 rykkere skal betale senest 20.03.2007. Ellers sendes
meddelelse til FIFe om sletning.
Fremover sendes 1 rykker med besked om sletning ved manglende betaling. Det er ikke rimeligt at kassereren skal bruge så meget energi på at få dommeren til at betale.
TH kontakter kassereren med henblik på aftale omkring opkrævninger.
Ad 7 – Kattemagasinet
Annoncesælger: Inge Nord
Mulighed for annonce på hjemmesiden med logo ved køb af annonce til bladet for et helt år.
Rabat ved køb af annonce for et helt år fjernes. Slettes fra hjemmeside og blad.
Ad 8 – Avlsrådet
Det blev besluttet at TH er kontaktperson mellem avlsråd og forretningsudvalg.
Avlsrådets opgave er at råde og vejlede indenfor rammerne af FIFe’s og FD’s regler, samt at hjælpe opdrætterne med udarbejdelse af avlsprogram.
Avlsrådet kan ikke tolke og bøje hverken FIFe’s eller FD’s regler.
Avlsrådet kan ikke pålægge stambogsføreren at registrere katte i strid med reglerne.
En sag vedr registrering af importerede katte er overdraget fra avlsrådet til FU. TH kontakter AR og beder
om at få tilsendt de originale stamtavler.
TH kontakter AR og opdrætter. TH giver opdrætteren besked om, at sagen er overdraget til FU og at vi vil
afslutte den hurtigst muligt.
Der blev aftalt en fremtidig procedure vedr fejlagtige importstamtavler fra FIFe klubber. Disse skal sendes til
FU, som kontakter den FIFe klub, der har udstedt stamtavlerne. Ved manglende svar eller hvis den udenlandske klub nægter at rette stamtavlen, gives besked til LO kommisionen med besked om, hvordan FD vil
registrere katten.
Det påhviler ejeren af katten selv at indhente manglende informationer. Stambogsføreren skal give præcis
besked om, hvilke informationer der mangler.
Avlsrådet skal skrive til medlemmerne på dansk. FD er en dansk organisation.
Ad 9 – Klagenævnet
Afgørelsen fra klagenævnet i sagsnr 06-02 er ikke efterkommet af indklagede.
FD giver indklagede samt de 4 hovedklubber besked på, at der stoppes for alle services under FD indtil afgørelsen efterkommes.
Ad 10 – Hjemmesiden- webmaster
Flere har tilbudt at overtage jobbet som webmaster. Der blev valgt en, som har rigtig gode forudsætninger.
HK kontakter den nye webmaster.
Ad 11 – FD Topkatte 2006-2007
Jørgen Jensen ønsker ikke længere at varetage opgaven omkring FD’s topkatte.
VF og CS overtager. Tilmeldingerne sendes til CS. Indsendelsesfrist: 10.5.2007.
Der gives besked til hovedklubbernes webmastere.
Ad 12 – Rabies – forskellig praksis i EU landene
FIFe members har ret til at skærpe reglerne omkring vaccination. Iflg FIFes regler skal man efterkomme de
regler, der er foreskrevet af den arrangerende klub.
Ad 13 – Opdrætterseminar efterår 2007
13. & 14. oktober 2007 afholdes FD’s opdrætterseminar. Lørdag i København og søndag i Århusområdet.
Lorraine Shelton har sagt ja. Hun taler om genetik/gentests.
Roger Abrantes er inviteret til at tale om adfærd, men har endnu ikke svaret.
Susan Little inviteres til at tale om cattery management.
JS fortalte om en danske dyrlæge, der har skrevet en bog om katteadfærd. Hun sender en mail med navnet.
AN finder lokaler på Sjælland. IN finder lokaler i Århus.
Seminaret skal vare fra 10-18. Lokalerne lejes fra 9-19.
Der skal være plads til ca 200 personer. TH kontakter RC om sponsorat.
Ad 14 – Fastlæggelse af FU møder for det kommende år
Tlf møde 20.3.2007 kl 20.00
FU møder: 14.5.2007, 17.6.2007, 9.9.2007
Møde med SPK, klagenævn og avlsråd: 11.11.2007
Plenarforsamling 2008: 24.2.2008 i Nyborg.
Ad 15 – Evt
HK får fremvist avlsrådets sagssystem for at vurdere om vi skal bruge det i FU.
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