FU-møde 21. august 2011
Horsens
Fremmødte: Bette Lind, formand, Kirsten Ulsø, Katteklubben, Susanne Wehnert, Jyrak, Brian
Sørensen, Jyrak, Camilla Scharff, Racekatten, Vivi Fletcher, Racekatten, Aase Nissen Darak,
Hanne Kaarsberg, Darak. Afbud fra Inge Nord, Katteklubben.
Dagsorden
1. Møde med Agria / Sonja Karaoglan
2. Godkendelse af referat
a. Beslutninger truffet pr email
3. Kassereren
a. Status
4. Stambogsføreren
a. Status
b. Stambogssystem – status
5. Felis Danicas råd
a. Avlsrådet
- Klage over afgørelse vedr. kryds af BRI og HUS
b. Mentorrådet
6. Kattemagasinet
7. Klagesager
FD aktiviteter
a. Regler for topkatte m.m.
b. Verdensudstilling 2013
c. Gennemgang af gamle stamnavne - status
d. Udstikning af regler for registrering af helbredsoplysninger
e. Arbejdsgrupper - status (mægling + arbejdsgange)
f. Fastlæggelse af kommende mødedatoer incl. møde med specialklubber
8. Markedsføring af FD
a. Genoptrykning af folder
9. Eventuelt

Ad. 1
Sonja Karaoglan fra Agria fremmødt og præsenterede Agria og deres forsikringer med henblik på
samarbejde med FD.
Agria ønsker at få udsendt reklame sammen med stamtavlerne.
Vi kommer med et oplæg til Agria, at udsende den for 5 kr pr brochure samt fast annoncering af
helside i KM.
Vivi tager kontakten til Sonja.

Ad. 2.
Referat fra 5. juni 2011 godkendt.
Beslutninger truffet pr email: tildeling af 1 års karantæne til Kirsten Nielsen, Misty Brown for 4.
overtrædelse af 24-mdrs. reglen.

Ad. 3.
Christina har meddelt at hun ikke genopstiller til posten som kasserer.
Klubberne skal overveje kandidater til posten.
Status fremsendt for kassereren. Det ser fornuftigt ud i forhold til budget.
Der er søgt væsentlig flere stamnavne i år end de øvrige år.
Ad. 4.
a. Heidi har fremsendt status. Der skal skrives på hjemmesiden, når stambogsføreren holder ferie
samt sendes mail til stambogssekretærerne.
Svensk opdrætter har indmeldt sig i Darak, men ikke udfyldt FIFe formularen korrekt. Formularen
er beregnet til medlemmer, der kommer fra andre lande end Danmark.
FIFe sender liste over godkendte medlemmer, hvor samtlige klubber skal kontrollere i forhold til
medlemmerne. Fremover kan FIFe uddele bøder, hvis vi optager medlemmer fra andre lande, uden
forudgående godkendelse i landet. Udstedes der bøder er det klubberne, der skal betale.
Vi forsøger at stille forslag til næste FIFe GF, for ændring af denne procedure.
Medlem, der laver specialeopgave vil gerne have mere materiale til gennemsyn. Da det drejer sig
om ikke-digitaliseret materiale fra arkivet er det ikke praktisk muligt, da opdelingen ligger i nrrækkefølge og ikke opdelt under racer.
b. Der er lavet en liste over, hvad vi ønsker at få lavet på systemet. Vi har fået tilbud på 35.000 kr.
for at få lavet ”ønskelisten”. Budgettet til denne post er 50.000 kr. Besluttet at få udført disse
opdateringer.

Ad. 5
a. Klage over afgørelse vedr kryds af BRI og HUS. Specialklubben er blevet spurgt, men har endnu
ikke svaret. FU fastholder avlsrådets afgørelse.
b. Mentorrådet har lavet udkast til opdrætteruddannelse. Overordnet set, ser det rigtig godt ud.
Kirsten har talt med justitsministeriet, hvor de har en Dyrevelfærdsfond. Vi kan søge et beløb der til
dækning af uddannelsen. Kirsten taler med Lars om budget og sender ansøgning.

Ad. 6
Der er udgivet en Sokokebog gennem Jyrak. Anmeldelse kommer i næste KM med lidt redigeret
tekst.
Den ny redaktør Karin Hald varetager fint opgaven som redaktør.
Hills kommer på bagsiden næste nr., RC ind i bladet, Best Friend udsender vareprøver.

Ad. 7
a. Medlem har henvendt sig og erkendt at have overtrådt reglen vedr. antal af kejsersnit samt
udstillingsreglerne, da der er udstillet en drægtig hunkat. Overtrædelsen vedr. antal af kejsersnit
udløser stamtavler udstedes til dobbelt takst samt advarsel. Forseelsen for at overtræde
udstillingsreglerne medfører 6 mdrs udstillingskarantæne.

b. Medlem har udstillet killing ulovligt i Sverige, da der er indført killing i Sverige fra Danmark.
Iflg FIFes regler skal katte på udstillingen være korrekt vaccineret i henhold til landets gældende
regler på området. Den svenske klub har anmeldt medlem til Jordbruksverket.
Da FIFes udstillingsregler er overtrådt, tildeles 6 mdrs udstillingskarantæne fra dags dato.
Listen med overtrædelser skal revideres på næste møde, så der gradueres efter hvor alvorlig
overtrædelsens karakter er.

Ad. 8
a. Regler for topkatte m.m. Bette har udsendt et oplæg til næste års regler. Vi får hver især kigget
dem igennem. Bette laver diplom til NW-vinderne.
b. Vi har modtaget logoforslag til World Show. Med mindre justeringer er der enighed om, at det er
et godt og brugbart forslag.
Til web har vi fået et par henvendelser, den ene er med mindre betaling til ekstern. Jette
Kongensgaard vil gerne være projektleder på opgaven.
c. Liste udsendt til klubberne, men kun RK har svaret tilbage. De andre klubber går hjem og kigger
på listen igen.
d. Stambogssystemet bliver lavet, så der kan registreres helbredsoplysninger i databasen. Vedr.
GSD4 og GM2 bliver afkom efter to frie forældre attesteret fri. Avles på katte, der ikke er fri, vil
der blive udstedt lukkede stamtavler. Der kan udskrives et sundhedsblad fra stamtavledatabasen, der
kan udleveres til køberne.
I første omgang indtastes kun oplysninger på ovenstående sygdomme. Senere kan vurderes om det
skal være en generel service for FDs opdrættere.
e. Arbejdsgrupper – status. Arbejdsgruppen vedr mægling, forventer snarest et udkast til forslag til
en mæglingsordning. Forslaget vil komme tids nok til at FD kan nå at lave ændringsforslag til
plenarforsamling.
Digitalisering af arbejdsgange. Der er ikke gang i den gruppe (Hanne, Kirsten & Camilla), trods
opfordring fra Hanne. Heidi er med inde over problematikkerne. Målsætningen er, at der skal kunne
rekvireres stamtavler digitalt fra medlemmer til stambogssekretæren og videre til stambogssføreren.
Udvalget får til 15. oktober til at komme med oplæg til FU.
f. Møde med specialklubber m.v. afholdes d. 22. januar 2012.
FU afholder telefonmøde onsdag d. 19. oktober kl 18.30.
FU afholder telefonmøde onsdag d. 23. november kl. 18.30.

Ad. 9
FDs folder skal genoptrykkes. Vi har modtaget tilbud på 5.000 stk. Vivi sætter i gang.

Ad. 10

Vi har en bestyrelsespost i Katteregistret, men har ikke den store indflydelse. Der er mange fejl i det
vi får fra registret, men vi ved ikke om fejlen ligger ude hos dyrlægen eller hos registret. Der er
ønske om at få registret opdrætter.
Restancelisten, der ligger på intranettet kommer ikke videre til udstillingssekretærer og kasserer i
klubberne.
Jyrakmedlem har forslag til ændring af standardkontrakten. Enighed om, at vi ikke kan påtvinge
medlemmer disse ændringer.

Referent Vivi Fletcher

