FU telefonmøde 20-08-2013
Til stede: Bette Lind. Darak: Jørgen Billing, Mette Usbech. Jyrak: Susanne Wehnert, Brian
Sørensen. Katteklubben: Inge Nord, Kirsten Ulsøe. Racekatten: Camilla Scharff, Vivi Fletcher

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
a) Beslutninger truffet pr email
2. Konstituering: valg af vicesekretær
3. Kassereren
a) Status
4. Stambogsføreren
a) Status
5. Felis Danicas råd mm
a) Avlsrådet
b) Mentorrådet
c) Mæglerne
6. Kattemagasinet
Status efter 2 blade:
a) reaktioner fra medlemmer?
b) Antal fysiske blade
c) Bladliste - placering
7. Klagesager
a) Pt ingen kendte
8. FD aktiviteter
a) Brug af elektroniske arbejdsgange
b) Verdensudstilling 2013
c) Status på opgaver
d) Udeståender
e) Møde(r)
9. Eventuelt

Ad 1
Vedtaget på mail:
• Coulourpoint hobbyudstilling 15.09.2013, men NEJ til ansøgning fra samme specialklub
vedrørende afholdelse af hobbyudstilling 23.02.2014
• Karantæne udstedt til medlem s.f.a. overtrædelse af FIFe's udstillingsregler §1.15c – hun vælger at
forlade udstillingen med sine katte uden udstillingsledelsens tilladelse. Karantæneperioden udløber
28.12.2013 (28.6.2013)
• Afvist anmodning om ophævelse af avlsforbud på Beau Chaton Miss Dali, FD LO 212734 – køber
henvises til forbrugerklagenævnet
Vedr nedgradering af medlems certifikater – afvist.

Tidligere udstedt karantæne til medlem trukket tilbage, da der er forevist dyrlægeattest.
Ad. 2
Ny vicesekretær: Jørgen Billing.
Ad 3
Der er ingen ny status fra kassereren. Halvårsregnskabet forelagt tidligere, ser fornuftigt ud.
Ad. 4
Stambogsfører holder 3 ugers ferie i slutningen af september.
Stambogsførerens udmeldinger på hjemmesiden skal overholdes, da det er den ventetid vi henviser
vores medlemmer til.
Katteklubbens sekretær er endnu ikke kommet på Office 365 – hun skal i gang, så alle klubber kører
ens.
Ad. 5
Avlsrådet
AR har fremsendt sag vedr Ragdoll. FU ønsker stamtavlen udstedt i henhold til FIFes regler og
dermed skal stamtavlen fra SVERAK accepteres.
AR har ikke fået gang i møderne med specialklubberne. Bette har skubbet på og vi håber der
kommer gang i dem her i efteråret.
Maine Coon Klubben har fremsendt forespørgsel på, hvordan FD vil håndtere avl på polykatte.
Der indføres et felt på parringsattesten, hvor der skal afkrydses, at foreældre til killingerne begge er
fri for de defekter, der fremgår af FIFes regler.
Mentorrådet
MR mangler mentees, så klubberne opfordres til at sende nye opdrættere. MR er ved at udarbejde
en folder, for at reklamere for ordningen.
Der er opstartet en ny kursusrække for Opdrættermodulerne.
Mæglerne
Der har været et par henvendelse, men det er ikke blevet til noget konkret. Der er sandsynligvis en
sag undervejs, hvor parterne er ved at blive kontaktet..

Ad. 6
De fleste medlemmer kan tilsyneladende leve med at bladet er blevet digitalt.
Bladlisten varetages fremover af Camilla Scharff, RK

Ad. 7
Der er indkommet en klage fra et medlem over en udtalelse fra en anden klubs medlem.
Bette skriver til klager og beder indklagede selv sende redegørelsen.
Ad. 8
Elektroniske arbejdsgange problematikken vendt under punkt 4.

WS
Bette orienterede Daraks nye FU-medlemmer om opgaverne i forbindelse med WS.
Michael Robdrup har lovet at få det sidste færdigt snarest muligt, så vi kan få testet systemet.
Der afholdes møde søndag d. 6/10 med FU, Dorthe fra JK, Pia fra RK, Inge fra KK, Michael
Robdrup.
Format på katalog WS bliver 180x255 mm.
Lister over hvem der skal have værelser sendes til Bette. Hvis nogen ønsker værelser til andre kan
det også ordnes, men det skal fremgå af listen, hvem der er hjælpere og hvem der selv skal betale.
Det skal ligeledes fremgå af listen om at ønsker enkelt eller dobbeltværelse - og med mindre begge
parter er hjælpere, skal man selv betale differencen mellem enkelt og dobbeltværelse. Det skal også
fremgå om man skal overnatte til mandag. Listen skal være Bette i hænde senest 28/8.
Der er pt tilmeldt 480 katte og der er løbende indbetalinger.

Ad. 9
Ikke noget under dette punkt.

Referent Vivi Fletcher

