FU telefonmøde den 19.10.2011
Deltagere: Bette Lind, Aase Nissen, Hanne Kaarsberg, Inge Nord, Kirsten Ulsø,
Susanne Wehnert, Brian Sørensen, Camilla Scharff og Vivi Fletcher.
1. Godkendelse af referat
a. Beslutninger truffet pr email
2. Kassereren
a. Status
3. Stambogsføreren
a. Status
b. Stambogssystem – status
4. Felis Danicas råd
a. Avlsrådet
b. Mentorrådet
5. Kattemagasinet
6. Klagesager
7. FD aktiviteter
a. Arbejdsgrupper - status (mægling + arbejdsgange)
b. Udstikning af regler for registrering af helbredsoplysninger
c. Gennemgang af gamle stamnavne - status
d. Regler for topkatte m.m.
e. Verdensudstilling 2013
o revideret logo
8. Markedsføring af FD
a. Genoptrykning af folder
9. Eventuelt

Ad 1.
Referat fra 21/8 godkendt.
a. Ingen beslutninger pr mail
Ad 2.
Vi har ikke modtaget status fra kassereren.
Ny kandidat til kasserer diskuteret.
Dommer er ikke medlem af en hovedklub, så der skal rykkes. Ellers bliver
vedkommende slettet som dommer.

Ad 3.
a. Der er 111 godkendte stamnavne i år. Et par enkelte er muligvis dobbelte, da
flere tror det er en fordel med flere stamnavne, hvis kattebekendtgørelsen går
igennem. Det vil ikke have nogen betydning, idet kattene ikke vil være registreret
under stamnavn, men under bopæl.
Der er i år kommet 185 importer. 8 afventer. Ventetid p.t. 8 dage på stamtavler, 14
dage på importer. ”Ups-kuld” – der er en notits på stambogsførerens side på
internettet. Vi skal have dette ind i reglerne, så proceduren er klar for alle.
b. Bette er i gang med opdatering af systemet, så det arbejdes der på.

Ad. 4.
Avlsrådet har sendt liste over deres kontaktpersoner til specialklubberne.
Mentorrådet har afholdt møde med mentorerne. BL har rykket for at få mere kød
på uddannelsen.
Møde med specialklubberne bliver i Nyborg d. 22. Januar 2012.

Ad 5.
BL og VF holder møde med Karin, redaktøren i uge 45.
Ad 6.
Intet.
Ad 7.
Arbejdsgrupper med arbejdsgange. Arbejdsgruppen skal mødes fysisk, for at få
det sidste på plads. Deadline 15. November.
Arbejdsgruppe vedr mægling. FU har modtaget et stort gennemarbejdet oplæg fra
udvalget.
Der er stort flertal for at vi skal have et mæglingsudvalg.
Økonomien diskuteret. Flertal for, at ordningen skal være brugerbetalt. Bette tager
kontakt til udvalget for at få dem til at indarbejde dette – og samtidig spørge om
nogle af dem har lyst til at være mæglere.
Vi forsøger at få en aftale med professionelle mæglere til evt at tage over.
Følgende vedtaget ang tests:
Obligatorisk test af avlskatte
For racer, hvor der ifølge FIFes Breeding and Registration Rules, er fastlagt
obligatorisk test for specifikke sygdomme – fx DNA test – gælder følgende:
Laboratorie-certifikat, påført kattens IDnr (øremærke eller chip) indsendes til
Felis Danica via egen stambogssekretær. Resultatet registreres i Felis Danicas
stambogssystem.
Testresultaterne udskrives på en separat side, som bilag til stamtavlen
Afkom efter testede forældre, hvor begge forældre er testet ”ikke-bærer” af den
pågældende mutation, registreres som testede med resultatet ”ikke-bærer”.
Afkom efter testede forældre, hvor en eller begge forældre er testet som bærer af
den pågældende mutation, skal testes før anvendelse i avl.

Vejledning
Felis Danica har alene fokus på selve testresultatet.
Det er op til kattens ejer at vurdere hvor og hvordan testen skal udføres.

Testresultater, der vedrører ikke-obligatoriske tests, registreres kun af Felis
Danica, såfremt dette anbefales af Felis Danicas avlsråd efter aftale med
specialklubben for den pågældende race.
c. Udsat til næste møde.
d. Udsat til næste møde.
e. Flemming Vorbeck har lavet nyt udkast til WS logo med andre farveforslag.
Det er ved at være på plads nu. Vivi tjekker op på farver og fonte med Flemming.
Vi skal fastsat en pris på stande, da flere standhavere efterspørger bestilling af
stande. Grundpris 3 meter for 2500 kr – herudover 600 kr pr efterfølgende meter +
el og moms.
Inge sørger for vi får booket hotel.

Ad. 8
Folderen er genoptrykt og skal lægges på web.

Ad. 9.
Dommerelev har været ude nogle år og ønsker at genoptage sin
dommeruddannelse. Hun ønsker at videreføre de katte hun hidtil har bedømt.
Hun skal sidde elev min. 2 gange og herefter tage midtstream hos en udenlandsk
dommer, der ikke er NFO-opdrætter. Herefter vurderes det videre forløb.

Referent Vivi Fletcher

