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1. Godkendelse af referat
Referat fra 8. august godkendt.
Beslutninger truffet pr email:
Medlem får dispensation for overskridelse af Breed & Registration Rules § 3.3
2 medlemmer tildelt advarsel for grov overtrædelse af Felis Danica's etiske regelsæt
Forslag vedr. SW – afvist
Ammekillinger – kan fraflytte amme moderen når de er 12 uger og vaccineret 1 gang
Årets steward – Flemming Voerbeck
Hobbyudstilling – JYRAK studiekreds 09.12.2012 – ansøgning imødekommet
Revision af reglerne for FD topkatte – ændringsforslag godkendt
Medlem tildelt karantæne i 6 måneder for overtrædelses af Fife's Breed & Registration Rules §
9.1.1
Medlem tildelt advarsel for brud på stambogsføringsregler
Flytning af klubbernes GF, samt plenarforsamling efter forespørgsel fra Cats & Co – ikke
imødekommet
Udtræk fra stambogen – ønsket fra JYRAK er imødekommet, prisen endnu ikke fastsat

2. Kassereren
Budgetforslag fremsendt af kassereren. Der er to eksempler i forhold til Kattemagasinet.
Skal der afsættes et beløb i forhold til WS? I så fald skal vi have færdiggjort WS-budgettet først.
Der bør afsættes et beløb til at få stambogen online.
Budgettet færdiggøres på næste telefonmøde.
Christina stillede op til valg for 1 år, så der skal findes en ny kandidat til posten.Bette har muligvis
en kandidat.

3. Stambogsføreren
Hanne spørger hvorfor importer har længere ventetid. Årsagen er, at de almindelige stamtavler skal
følge killingerne ved salg og derfor er det vigtigt de bliver lavet hurtigt.
Tidsregistrering fra stambogsføreren: er ikke nødvendig, at den er så detaljeret længere. Det er
vigtigere, at der bliver produceret stamtavler.
Åben stambog: Der skal laves adgang til en server, hvor vi kan påbegynde arbejdet til den åbne
stambog.
Hvad skal man kunne se på onlineudgaven? Kun stamtavler eller skal man kunne lave testparringer,
se sygdomstest m.v. Bette indhenter priser på begge versioner.
Klubbernes adgang til stambog: Flere klubber ønsker at have adgang til oplysninger på kattene i
databasen i forbindelse med udstillingerne.
FD skal have lavet en løsning, hvor der oploades automatisk. Bette indhenter en pris, er den under
5.000 kr betales det af FD, ellers tages det op igen.

4. Felis Danicas råd mv.
Avlsrådet: Avlsrådet, Bette og Camilla afholder møder med Maine Coon klubben d. 7. november
vedr. avlsmæssige problemer i racen. Der mangler i høj grad ensretning i FIFe fx vedr avl på
polykatte.
Mentorrådet: Der er påbegyndt Opdrætterkurser, der har været fuldt booket på alle kurser indtil nu.
Ud af alle deltagere, var der 3 der ikke bestod. Modul 2 løber af stabelen næste weekend.
Et par mentorer har trukket sig fra opgaven. Dette er taget til efterretning i rådet og opgaverne er
blevet omfordelt.
Mæglerne: Der er intet nyt.

5. FD-aktiviteter
Elektroniske arbejdsgange: Stambogsføreren har lavet en opgørelse over, hvad der er godt og skidt
ved den nye løsning.
Der skal ændres, således at der tilrettes i fx en excelfil, der kan redigeres når den ligger online.
Bette taler med vores udbyder og forsøger at finde frem til en ny løsning.
Der er enighed om, at vi skal finde en løsning som både stambogsføreren og stambogssekretærerne
er glade for.

Verdensudstilling 2013: Møde med Aalborg Event i næste uge om, hvad de kan gøre for os i
forbindelse med WS. Bette og Inge deltager. Vi skal have lagt et budget for WS, før vi tager
beslutning om annoncering m.v.
Efterfølgende aflægges besøg hos Royal Canin.
Bette har afholdt møde med Michael, for at tale IT i forbindelse med WS. Han har fået adgang til
serveren for at kunne afprøve nogle tiltag.
6. Kattemagasinet
Vi stopper pr. 1. januar udsendelsen af Kattemagasinet til samtlige medlemmer. Fremover kan man
købe et abonnement, hvor man får tilsendt sit blad.
Vivi undersøger priser på mindre oplag, evt digitaltryk.
Adressering og indlevering til posten – kan det gøres med mindre oplag?
7. Klagesager
Orientering til dommer om flere klager, der er indkommet over den tone, der bliver talt til
udstillerne. FD vælger ikke at sende den til FIFe i denne omgang.
Bette er blevet kontaktet af nogle kælekattekøbere, der er kommet i klemme hos opdrætter, der ikke
er medlem af FD, men er medlem af specialklubben. Bette tager sagen med til møde med
specialklubben.
8. Eventuelt
Ikke alle har modtaget Rapport om Avl af dyr – Inge sender den videre til FU.

