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Deltagere:

Jørgen Jensen (JJ, JYRAK), Lene Glem (LG, JYRAK) Camilla Scharff (CS, Racekatten), Per
Baden (PB, Racekatten), Aase Nissen (AN, DARAK), Hanne Kaarsberg (HK, DARAK), Inge
Nord (IN, Katteklubben), Susan Elvekjær (SE, Katteklubben)

Referent:

Susan Elvekjær

Dagsorden
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referater
Udstilling evaluering & nyt fra kasserer
Stambogsføring
Formandsvalg
FIFe GF
Kattemagasinet
Opdrætter seminar 2007
Forsikringer
Fælles burpark øst/vest
Fælles udstillingsprogram
Mentorordning
Evt.

Ad1–Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Ad2–Godkendelse af referater
Godkendt
Ad3–Udstilling evaluering & nyt fra kasserer
Foreløbigt regnskab fra Felis Danicas jubilæumsudstilling viser et underskud på 42000 kr, hvilket er mindre end forventet.
Der mangler stadig afregning af dankortnotaer fra indgangen. Vi har ikke modtaget regningen for mad i
forbindelse med opsætning og nedtagning af udstillingen. En sponsor mangler at sende de sidste penge.
En udebleven standhaver mangler at betale for standen og en standhaver skal have sendt en regning for
ekstra opsætning på selve udstillingen.
Ingen i FU har modtaget de lovede billeder fra fotografen. Redaktørein forespørges om hun har modtaget
dem.
En dommer har trods rykker ikke indbetalt sit FIFe gebyr til FD. Brev til dommeren om at FIFe vil blive
bedt om at slette vedkommende fra dommerlisten.
En specialklub har stadig ikke indbetalt FD gebyr. Brev til specialklubben om, at de vil blive slettet som
specialklub under FD.
Halvårsregskabet blev udleveret. Vi følger rimeligt godt med i forhold til budgettet. Dog ser der ud til at
være en nedgang i ansøngning af stamnavne og stamtavler.
Ad4–Stambogsføring
1 Stamtavler på katte over 10 mdr.
Der gives dispensation fra reglen om at katte over 10 mdr ikke kan stambogsføres frem til plenarforsamlingen. FD stiller forslag om fjernelse af reglen til førstkommende plenarforsamling
Stamtavlerne udstedes til 600 kr pr stk. CS skriver et indlæg omkring dette til bladet.
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Forespørgsel fra Tjekkiet om fjernelse af stamnavn i enden af en kats navn
Kattens navn ændres ikke. Alle katte kan i princippet have et navn som helt eller delvist er identisk med et stamnavn i FIFe.
Tjekkiet informeres om beslutningen.
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Forespørgsel fra stambogsfører vedr kat, som er novicegodkendt.
Avlsrådet bliver anmodet om en forklaring for hvorfor man har henvist til novicegodkendlese idet
vi ikke har novicegodkendelse i FD.

Ad5–Form
andsvalg
IN skriver om det kommende formandsvalg i sin leder.
FD laver ændringsforslag til de nye regler omkring formandsvalg, således at det klart fremgår at en formand for FD ikke samtidigt kan have en bestyrelsespost i en af de 4 hovedklubber, idet den nye formand
skal være uafhængig af klubtilhørsforhold.
Ad6–FIFeGF
Sagen mellem Sverak og FD blev behandlet i disciplinærnavnet. Beslutningen var at Sverak kan gøre som
de vil, og vi kan gøre som vi vil.
FD ankede afgørelsen, men anken er endnu ikke behandlet
Ad7–Kattem
agasinet
Trykkeren har tidligere lovet os en rabat pga fejl i en annonce. Den rabat har vi endnu ikke fået. IN tager
kontakt til redaktøren og trykkeren.
Det blev vedtaget at der fra 2007 kun udgives 4 blade om året.
Det blev foreslået at lave en oversigt over retningslinier og forretningsgange i forhold til bladet, for at definere, hvem der gør hvad, og hvem der har kontakt til hvem.
Korreturlæsning:
Titeltagere & BIS resultater: Camilla Scharff
Alle artikler: Inge Nord
Færdigt blad: Inge Nord
Kontakter:
Opdrætsannoncer: Hanne Kaarsberg
Abonnenter: Per Baden
Trykkeri: Redaktøren & Inge Nord
Postdanmark: Per Baden
Ved overskridelse af deadline skal redaktøren informere FU
Husk forfattere på alle artikler
Specifikation af race under billeder af hensyn til abonnenter
Artikler med billeder sendes til webmaster, så de kan lægges ud på hjemmesiden
Regler og faste sider kun i første nummer af bladet fra 2007
Hele bladet skal sendes til korrektur hos Inge Nord
Der afholdes årligt møde med redaktøren i forbindelse med mødet med SPK og nævn
Husk navn på kat og ejer af kat på forside billedet
Ad8–Opdrættersem
inar2007
CS har kontaktet 2 foredragsholdere, men har endnu ikke fået svar.
Seminaret afholdes 13.05.2007 i Københavnsområdet.
Ad9–Forsikringer
Intet nyt fra forsikringsselskabet. SE kontakter dem for at høre, om der er noget nyt
Ad10–Fælles burpark øst/vest
Muligheden for at FD køber burparken fra de 4 hovedklubber blev diskuteret. Hovedklubberne kan så leje
burene af FD i forbindelse med udstillingerne. Der skal være en burpark Øst og en vest for Storebælt. Lejepengene skal bruges til vedligehold og fornyelse af burparken.
JJ laver oplæg til hvordan det kan gøres mht økonomi.
Ad11–Fællesudstillingsprogram
Jyrak har indhentet tilbud på et udstillingssystem, som er koblet op mod stambogsregistret. Tilbuddet
sendes til resten af FU.
Udstillingssystemet kan kobles til hjemmesiden og hente informationer fra stambogsregistret, hvorfra alle
informationer om katten hentes, så snart FDLO registreres.
Stewarderne indtaster resultaterne og nomineringer .efterhånden som kattene bedømmes.
Systemet vil automatisk sende resultaterne til stambogsføreren til titelbladet.
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Ad12–M
entorordning
CS starter gruppen op og repræsenterer FU. LG deltager også i arbejdet. Der skal hverves 3 mere til arbejdet med at fastsætte rammerne for ordningen.
Ad13–Evt
Mødedatoer: Møde med SPK, nævn og redaktør – 15.10.2006, AN finder lokaler i Kbh.
Plenarforsamling – 18.02.2007
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