Referat FU telefonmøde, den 15. april 2015, kl. 19.00
Deltagere: Bette Lind, Brian Sørensen, Susanne Wehnert, Inge Nord, Mette Usbeck, Tanja
Petersen, Poul Kiærulf, Camilla Scharff (ref).
1. Godkendelse af referat
Beslutninger truffet pr. email
 Xxxxxx tildelt 1 års karantæne s.f.a. yderligere overtrædelse af FD’s etiske regelsæt i
perioden 15.03.2015 – 14.03.2016
 Xxxxxx – ikke tildeling fra velfærdspuljen, idet forespørgsel falder udenfor formålet med
puljen
 ”Klage” fra Xxxxxxx vedr. opdrætters aflivning af killing - afvist
2. Kassereren
Status er modtaget, desværre med et resultat, der ligger under samme periode i 2014 på
indtægtssiden.
Der skal laves opfølgning på status over indbetalte kontingenter fra specialklubberne.
3. Stambogsføreren
Stambogsfører holder ferie i 2 uger, har ikke travlt i øjeblikket, hvilket afspejles i regnskabet.
4. Felis Danicas råd
a. Avlsrådet
Arbejder på møde med Norsk Skovkattering og få udfærdiget de opdrættervejledninger, som
FU har efterspurgt.
b. Mentorrådet
Folder godkendt – 2.000 stk. skal trykkes (derudover skal vi have genoptrykt FD-folderen i
5.000 eksemplarer)
c. Mæglerordningen
Ingen status til dette møde
5. Kattemagasinet
Der skal findes en anden person til at tage over på titeltagere. Bette undersøger, om det er
muligt at lave en formular, så der kan indtastes titeltagere og uploades billeder via FD’s
hjemmeside. Der skal fortsat være en person, som samler materiale sammen til opsætning i
KM, og sørger for, at de indsendte billeder er i en kvalitet, der kan bruges på tryk.
6. FD aktiviteter
Jubilæum 2016
Jubilæumsudstilling afholdes i Lillebæltshallen i Middelfart den 18.-19. juni 2016.
Besigtigelse den 28. juni 2015 i forbindelse med FU-møde. Klubberne skal hver især finde 4-5
dommere, de kunne tænke sig at invitere.
Aftale med tegner om at tegne katteracerne til brug på udstillingen og senere på web mv. Det
rent praktiske aftales med tegneren.
7. Klagesager
Indkomne sager
Endnu en henvendelse fra Xxxxxxx om forskellige forhold fra 2011, hvor der henvises til
oplysninger fra anden person. Klagen afvises.

Drøftelse af straframmerne generelt med udgangspunkt i afsluttet sag.
8. Eventuelt
Ingen emner under eventuelt.
Næste møde – telefonmøde den 21. maj specifikt vedrørende FIFe-forslag.
Mødet slut kl. 20.25/cas

