
FU telefonmøde den 23.11.2011   

Deltagere: Bette Lind, Heidi Tværmose, Aase Nissen, Hanne Kaarsberg, Inge Nord, 
Kirsten Ulsø, Susanne Wehnert, Brian Sørensen  og Vivi Fletcher. 

1. Godkendelse af referat  
a. Beslutninger truffet pr email 

2. Kassereren 
a. Status 
b. Udkast til budget 2012 

3. Stambogsføreren 
a. Status 
b. Stambogssystem – status 
c. Registrering af ikke godkendte racer - racer uden "non" EMS kode 

4. Felis Danicas råd 
a. Avlsrådet 
b. Mentorrådet 

5. KatteMagasinet 
6. Klagesager 
7. Optagelse af specialklub 
8. Overgang af udstillingsansvar til FD pr 1.1.12 

a. procedurer 
b. FDs holdning til "doping" 

9. FD aktiviteter 
a. Arbejdsgrupper - status (mægling + arbejdsgange) 
b. Gennemgang af gamle stamnavne - status 
c. Regler for topkatte m.m. 
d. Verdensudstilling 2013 

10. Markedsføring af FD 
11. Eventuelt 

 
Ad 1. Referat fra 19. Oktober godkendt. 

a. Ingen beslutninger truffet pr mail. 
 
Ad 2. Vivi spørger kandidat til kassererposten. 
Christina har fremsendt status på indeværende år. 
Budget 2012 gennemgået med forskellige muligheder for at få regnskabet til at 
balancere.  
FU møder vil fremover primært blive afholdt som telefonmøder. Det forsøges at lave 
flere, men kortere møder. 
Vi opfordrer de forskellige råd og nævn til også at benytte telefonmøder i større 
omfang. 
 
Ad 3. Der er cirka en uges ventetid hos Heidi på alm stamtavler og ca 2 uger på 
importer, hvis der ikke er  problemer med papirerne. 
 
b. Stambogssystemets opdateringer laves i et helt nyt brugerinterface for samme pris. 
 

http://intranet.felisdanica.dk/fu/node/91


c. Opdrætter har forespurgt om, hvordan vedkommende skal forholde sig, hvis man 
ønsker at opdrætte en ikke godkendt FIFe race. 
Vi har forespurgt i FIFe og afventer svar. 
 
Ad. 4  

a. Der skal vælges 2 nye medlemmer af avlsrådet til plenarforsamlingen. Helst 
kat. I og IV opdrættere. 

b. Mentorrådet er rykket for oplæg til opdrætteruddannelse. 
 
Ad 5. Redaktøren Karin arbejder hårdt på opgaven. Det kunne være rart med en 
medredaktør. 
Annoncesalget går som vanligt lidt trægt. 
 
Ad 6. Intet 
 
Ad 7. Optagelse af ny specialklub i FD: Ragdoll Klubben Danmark.  
 
Ad. 8. Ansvaret for udstillinger overgår til FD fra 2012. Evt indkomne klager skal 
derfor behandles i FU fremover. 
 
b, Jvf reglerne er det ikke tilladt at dope kattene. Det henstilles derfor til, at man nøje 
overvejer om og hvad man behøver benytte på sin kat. Bette laver udkast til indlæg i 
KM. 
 
Ad. 9.  
Mægling: Kirsten har undersøgt mulighed og pris for eksterne mediatorer. Priserne er 
hos 1800 kr pr time hos den ene og 1200 kr for halvanden time hos den anden. 
Sidstnævnte har mulighed for at finde andre mediatorer, så det kan dække geografisk. 
 
Det kunne være en mulighed, at give både vores interne mulighed for mægling samt 
den eksterne, så man selv kan vælge, hvis man har interesse i mægling. 
 
Arbejdsgange i FD: Den nedsatte arbejdsgruppe har stadig ikke lavet oplæg til 
procedure. Bette og Heidi har derfor lavet et oplæg til proceduren i FD regi. Der er 
enighed om, at vi skal have gjort arbejdet færdigt, så alle klubber har samme 
procedure. 
Heidi kommer med oplæg til klubproceduren. 
 
 
d.  WS logo vedtaget og præsenteres i næste nr af KM. 
 
Resterende punkter udsat til næste møde. 
 
Referent Vivi Fletcher 


