FU-møde den 22. november 2009
Til stede: Kirsten Ulsø (KU), Susanne Wehnert (SW), Bette Lind (BL), Ole
Amstrup (OA), Aase Nissen (AN), Heidi Tværmose (HT), Pia Børgesen (PB),
Christina Kyed (CK) og Vivi Fletcher (VF).
Afbud fra Hanne Kaarsberg, Inge Nord (HT sup.) og Birthe Schobius (PB sup).
Dagsorden
1) Godkendelse af referat
2) Kassereren
a. status
b. Økonomi-kontrol i FD – oplæg fra HK og KU
3) Stambogsføreren
a. Status
b. Stambogssystem – status og fremdrift
c. Bibeholdelse af originalstamtavler
i. status på mærkningsmetoder (BS)
4) Status fra råd og nævn (Avlsråd, Klagenævn, Mentorråd)
a. Opfølgning på dagens møder
5) Klagesager
a. Verserende sager
i. Ann-Dorrit Palmund
6) Justitsministeriets udkast til betænkning
a. Status
7) Kommende møder
a. Dato for Plenarforsamling 2010
b. Kommende FU møder, herunder diskussion af frekvens og
antal
8) FIFes GF – valg og evt. kandidater
9) Nordisk Møde 2010
10) Felis Danica Seminar
a. Status
11) Markedsføring af FD
a. Status jfr. sidste møde (AO)
12) Eventuelt

Ad. 1) Godkendelse af referat
Referat fra august blev ikke kommenteret indenfor sidste frist og er lagt på HP.
Der mangler dog et bilag i referatet.
Beslutninger på mail siden sidste møde:
at der ekstraordinært kan udstedes stamtavler til et kuld killinger, hvor der er
udfærdiget men ikke underskrevet en parringsattest, da ejer af kattene er afgået
ved døden. Kuldet fødes hos en opdrætter, der har overtaget den gravide hunkat,
og naturligvis skal der stamtavler på killingerne. Der er ingen tvivl om
afstamningen.
at afvise et krav fra en udstiller om økonomisk kompensation for hvad denne
oplever som en ”afvisning på forkert grundlag”. Det må stå fast, at dyrlægernes
afgørelse ikke er til diskussion, og at katte, der udviser tegn på parasitter eller
sygdom afvises, uden at der gives nogen form for refusion af udgifter til
udstilleren.

at Racekatten atter er kreditværdig efter at al gammel gæld til Felis Danica er
blevet afviklet, og derfor kan købe ydelser på normale vilkår
at sige ja-tak til en invitation til snak om bekendtgørelse fra Inges Kattehjem
at tage imod et tilbud fra trykkeri, der kan levere Kattemagasinet til en pris der
ligger 1500 kr lavere end den nuværende, samtidig med at produktionstiden
nedsættes med 3-4 arbejdsdage, hvilket vil gøre klubsider m.m. mere aktuelle
at nedsætte et udvalg der har til opgave at udarbejde et oplæg til en uddannelse,
der kan opfylde Justitsministeriets krav til en opdrætteruddannelse i forbindelse
med den kommende bekendtgørelse, og i fortsættelse af dette
at udsætte afholdelse af et Felis Danica seminar, da der ikke er ressourcer til
begge dele.
at publicere en ny blanket til ophævelse af avlsforbud, som Heidi har udarbejdet
At UPS kuld skal registreres i FDs stambog under hunkatten. Samtlige
informationer om killingerne registreres <antal, køn, farve, fødselsdato, samt far,
hvis kendt>
At prisen for registrering af UPS kuld er 0 kroner
At der ikke udstedes stamtavler men udelukkende foretages registrering. Såfremt
kuldets ejer efterfølgende opnår avlsrådets godkendelse til at anvende en af
killingerne i et avlsprogram, kan der udstedes RIEX xlh/xsh stamtavle til den
pågældende killing til gældende takst på rekvisitionstidspunktet.
At prisen for kopi af stamnavnscertifikatet er 200 kr.
At prisen for en kopi af transfer er 100 kr.
At prisen for oplysninger fra stambogen på anmodning fra ejeren af stamnavnet
er 200 kr.
Ad 2) Kassereren
a. Kassereren udleverede status og den blev gennemgået.
KU forespurgte om, hvem der har betalt abonnement for 2009 for
Kattemagasinet.
b. HK og KU vil gennemgå kassererposten sammen med kasseren samt opgaver
for revisorerne. Oplæg klar til næste FU-møde.
Ad 3) Stambogsføreren
a. Ca samme antal stamtavler som I 2008, dog en del færre importer.
Stamnavne ligeledes uændret. I øjeblikket er der en leveringstid på 2-4 uger
på stamtavler, 4-8 uger på importer og 6-8 uger på stamnavne.
Avlsrådet fungerer ikke og stambogsføreren bruger derfor ikke rådet, da det
er alt for tidskrævende. Marianne Seifert-Thorsen fra avlsrådet bruges I
stedet som “sekretær” til søgning af manglende oplysninger.
Ved importer beholder stambogsføreren original transfer og sender en kopi
retur.
Beslutning: Har man original FIFe stamtavle kan man indsende denne og
søge dansk stamtavle, hvorefter katten kan udstilles. Transfer skal indsendes
før stamtavle kan udstedes og senest 6 mdr efter indsendelse af stamtavlen.

Beslutning: Vi skal have en snak om ejerregistrering af kattene samt
hvorvidt vi skal give mængderabat til nye medlemmer fra andre forbund, der
registrere flere katte på én gang.
Italiensk køber klager over dansk opdrætter. Darak tager sagen.
Der er mistanke om falsk underskrift af parringsattester. Stambogsfører har
fundet indsendte rekvisitioner og underskrift fra hankatteejer var ikke som de
øvrige vedkommende tidligere havde underskrevet.
Der var enighed om, at underskrifterne ikke så ægte ud.
HT besøger hankatteejer og forespørger om rigtigheden af underskriften.
b. Vi skal snarest have et mode med de svenske systemfolk. Heidi har testet
systemet og er meget begejstret.
Nuværende system fungerer slet ikke og kan ikke køre på nyt
styresystem.
Ad 4) Status fra råd og nævn (Avlsråd, Klagenævn, Mentorråd)
a
Avlsrådets system Twiggy varetages pt. af Jan Krag. Vi skal have dette
lagt over på FDs server, så vi kan disponere over det.
Både avlsrådet og mentorrådet ønsker at afholde kurser og har generelt
ikke særlig mange opgaver i rådene.
Klagenævnet var ikke mødt op til dagens møde. Allan genopstiller ikke til
plenarforsamlingen. Desværre ligger der rigtig mange sager, der er
behandlet, men hvor der ikke er sendt svar til de involverede. BL tager
kontakt til Allan fra klagenævnet.
Jyrak mener vi bør overveje at nedlægge klagenævnet.
5)
a.

Klagesager
Sagen Ann-Dorrit Palmund vs FU: BL har talt med advokaten, der råder os til
at trække tidligere afgørelse tilbage.
Vedr. klagesag nr. 07-11
Felis Danicas forretningsudvalg har på et møde den 16.3.2009 behandlet en
anke fra klager over den af Klagenævnet trufne afgørelse.
På baggrund af den af Ann-Dorrit Palmund anlagte sag mod Felis Danica,
hvor det gøres gældende at Felis Danica ikke har lovhjemmel til at behandle
den pågældende anke, jfr. Regler for Klagenævnet, § 4 stk. 1:
”Klagenævnets afgørelser er bindende for medlemmer af en hovedklub under
Felis Danica” og stk. 2 ”Hvis Nævnet tildeler en disciplinær foranstaltning
efter § 6 kan afgørelsen inden 4 uger indbringes for FU”, må
Forretningsudvalget give Ann-Dorrit Palmund medhold i, at
Forretningsudvalget ikke i den pågældende sag var berettiget til at behandle
anken, hvorfor denne burde have været afvist.
Forretningsudvalget har derfor på mødet den 22. november 2009 atter
behandlet spørgsmålet hvilket resulterede i en afvisning af anken, med
henvisning til ovenstående paragraf.
Dermed står Klagenævnets afgørelse af 28. januar 2008 fast.
Felis Danicas forretningsudvalg underretter såvel klager som indklagede om
dette, og ophæver samtidig samtlige disciplinære sanktioner mod Ann-Dorrit
Palmund med omgående virkning.

6)

Justitsministeriets udkast til betænkning
Sagen netop orienteret om og diskuteret på SPK-mødet.

7)
Kommende møder
a. Dato for Plenarforsamling 2010 bliver 28/2 i Nyborg

b. Økonomimøde 2/12 hos Hanne, næste ordinære FU-møder søndag d. 31/1
samt 13/3 2010.
8)

9)

FIFes GF – valg og evt. kandidater
OA mindede om, at vi skal tænke på om vi ønsker at opstille kandidater til
kommisionerne. OA finder ud af, hvem der er på valg i år.
Nordisk møde 2010.
Næste møde skulle afholdes i DK i januar. Et flertal i FU mener ikke vi bør
deltage i Nordisk Møde, da dette ikke udmunder i noget konkret.

10) Felis Danica Seminar
Da FU begyndte debat om seminar 2010 meddelte JYRAK, at de ville afholde
et seminar med internationale kapaciteter i foråret. JYRAK forklarede at de
tidligere havde fået tilsagn om at kunne holde seminar om foråret, da FD
seminarer ville blive afholdt om efteråret.
FU besluttede på denne baggrund, at der ikke er basis for 2 seminarer af
denne kaliber i samme år, og at FD derfor vil forsøge at afholde et seminar i
efteråret 2010, hvor der er fokus på at bruge dansksprogede
foredragsholdere.
Emner vælges, når vi kender emnerne til Jyraks seminar. VF er ansvarlig for
at finde lokaler og oplægsholdere.
11) Markedsføring af FD
a
Annie Orthmann (JK) skulle finde priser på roll-ups og fast annonce i Den Blå
Avis.
12) FD skal afholde WS d. 26.-27./10 2013. OA har forespurgt på Gigantium i
Aalborg. Han går videre med det.
Næste møde:
Møde om økonomien 2/12 hos Hanne Kaarsberg.

