Dagsorden for FU møde den 31. januar 2010 i Nyborg
Deltagere: Torsten Kjær & Hanne Kaarsberg, DK – Susanne Wehnert & Ole Amstrup, JK - Inge
Nord & Kirsten Ulsøe, KK – Birthe Schobius & Vivi Fletcher, RK – Bette Lind.
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1.

Godkendelse af referat
Referat fra sidste møde godkendt

a.

Beslutninger truffet pr email
Klagenævnet har ikke fungeret længe, så FU har bedt formanden trække sig og indsat
Suzanne Trolle som juridisk assistance i nævnet.

2.

Kassereren
a. Status
b. Regnskab 2009

Regnskab udleveret og gennemgået.
c. Budget 2010
Budget gennemgået igen.
Mentorrådet har bedt om ekstra 10.000 kr., dette afslåes og der afsættes i stedet 10.000
kr til en uddannelsesgruppe. Diskussion vedr uddannelsesgruppen tages senere.
Budget vedtaget.
d. Inventarliste
Ingen af de tilstedeværende er i besiddelse af FDs inventar. Heidi og Christina bedes om
at lave en inventarliste. Derudover står der en del i lokalet i Odder.
e. Implementering af økonomi-kontrol i FD
Udkastet fra sidste møde godkendt.
3.

Stambogsføreren
2. Status
Heidi meddelte, at hun havde gjort rent bord til nytår.
Der mangler attester fra opdrætter på ansøgt kuld, der nu er over 10 mdr. Opdrætter er
ikke medlem af nogen klub pt. Kuldet er ansøgt gennem RK i 2009. Heidi Tværmose
meddeler opdrætter, at rekvisitionerne vil blive kasseret, hvis ikke attesterne kommer.
Heidi skal afholde møde med klubbernes stambogssekretærer. Kun 1 kan ikke deltage.
3. Stambogssystem – status og fremdrift
BL orienterede om status på det ny stambogsføringssystem. Aftale med leverandøren
udleveret. Tidshorisonten er p.t. begyndelsen af april, hvor det gerne skulle fungere.
Efterfølgende er planen, at det skal lægges online.
4. Ejer-registrering – skal den genindføres?
Diskussion vedr genindførelse af ejerskifteerklæring. Der skal udarbejdes et forslag til
næste års plenarforsamling. Registreringen skal kunne foregå online.
5. Bibeholdelse af originalstamtavler fra FIFe forbund?
Stambogsføringsreglerne bør gennemgåes generelt. Beslutning udsat.

4.

Nævn og råd
a. Status for Klagenævnet
Suzanne Trolle er indtrådt som juridisk vejleder og der er udsendt afgørelse til ca.
Halvdelen af sagerne fra 2009. Alle sager fra 2008 er udsendt.
Intet nyt fra Mentorrådet og avlsrådet.

5.

Klagesager
a. Indkomne sager
Der er ikke indkommet nogle sager.

6. Justitsministeriets udkast til betænkning
a. Status
Der blev i går afholdt FD møde i København med ca. 25 deltagere. Mange af de
deltagende forstod slet ikke betænkningen i dens nuværende ordlyd.
Der var enighed om, at vi udelukkende ønsker tallet baseret på antal kuld og ikke, hvor
mange han- og hunkatte man har.
Antallet af dyrlægetilsyn nedsættes til 1 tilsyn årligt.
Opstaldning i bure/fertile hanner i bure udgør en meget uklar formulering.
Hvad er definitionen på opholdsrum/hvilerum?

Vaccinationerne bør ligge under bekendtgørelsen ”overdragelse af kattekillinger”.
Bette laver et udkast til formulering og sender til resterende FU.
7. Plenarforsamling 2010
a. Lokale, Plenarfordeling, Dirigent mm
Der er styr på lokalet.
Lars Seifert-Thorsen spørges om dirigentposten.
Plenarfordeling: KK 3, DK 5, RK 5, JK 8
b. Kandidater til råd og nævn
Kandidater gennemgået
c. Forslag fra FU til love og regler
FUs forslag gennemgået. Vi stiller forslag 1+3. Forslag 2 var der ikke flertal for.
d. 1 dommerelev – Inge & Bette kontrollerer
Poul Kjærulf tager prøve til dommerelev.
Sagen vedr en elevs eksamen i Sverige blev kort diskuteret. FIFe har endnu ikke svaret
skriftligt. BL rykker for svar.
8. FD Topkatte
Vi spørger Lars Seifert-Thorsen om han vil stå for udregningen igen i år.
Kattene præsenteres på RKs udstilling i september.
9. Arbejdsform i FU – ”hvem repræsenterer FU-medlemmerne”
Hvis FD har diskuteret og besluttet en holdning, er det denne holdning man har som FD
repræsentant.
Ellers er det personlig/klub holdning.
10.FD Standardkontrakt – revision (OA)
OA udleveret forslag til ny standard salgsaftale. Vejledningen på bagsiden forekommer
ikke særlig forståelig. Dette forsøges omformuleret.
Aftalen sendes til Klagenævnet for evt kommentarer.
11.FIFes GF – valg og evt. kandidater (Oversigt fra OA)
Der er valg til alle kommisioner undt. Health & Welfare.
FD indstiller Ole Amstrup til Breed & Registration.
Sarah Johnson og Ad de Bruijn foreslåes til Breed & registration Commision.
12.Fremtidige Felis Danica aktiviteter
a. Seminar 2010
BL foreslog at kommende seminar ændres til et dommerseminar, der også er åbent for
medlemmer. Emnet skulle være farvebedømmelser og genetik af sølv. BL laver et
udkast til det faglige indhold til FU. VF står for det praktiske i første omgang med leje af
lokale m.v. Alternativt laves seminaret kun for opdrættere.
b. Verdensudstilling 2013
Status fra OA på halleje
OA, IN samt Annie Orthmann har været i Aalborg Gigantium.
Vi reserverer hallen til WS 2013.
Der er reserveret 2 domænenavne til formålet.
13.Kattemagsinet

Postlister til KM SKAL være med medlemsnumre, så IN ved returblade ikke skal bruge for
lang tid på at finde ud af, hvor medlemmerne hører til.
KU sender kravspecifikationer til klubberne.
14.Eventuelt
Der blev diskuteret vedr husstandsmedlemmer i hver sin klub. Mange par trækker
stamtavler på skift i klubberne.
Reglerne bør være klarere ved dobbeltmedlemskaber.
Referent Vivi Fletcher

