Referat af FU-møde den 19. november 2014
Deltagere:
Bette Lind (BL), Susanne Wehnert (SW), Brian Sørensen (BS), Inge Nord (IN), Kirsten Ulsø (KU), Poul Kiærulf
(PK), Mette Usbeck (MU), Tanja Petersen (TP), Camilla Scharff (CS).
1. Godkendelse af referat
a. Beslutninger truffet pr. email
 Opdateret stamnavnsansøgning, der inkluderer at man lover, at man ikke har et stamnavn i FIFe i









forvejen.
Artiklen ”klager mig her” kommer i KM 4/2014
XXXXXX – karantæne afsluttet medio oktober 2014
XXXXXX – sagsbehandling afsluttet uden yderligere konsekvenser
Klager fra SPK medlemmer – henvises til intern konfliktløsning
Sag vedrørende brug af FD’s Opdrætterlogo af ikke-medlem er afsluttet. Advokat vurderede, at
hidtidig formulering ikke gav juridisk belæg for forbud mod benyttelse af logoet. Gældende regler for
brug af logo revideret efter advokatens anvisning, således at det ikke er tilladt for ikke-medlemmer at
benytte FD’s Opdrætterlogo
Forslag om tillæg til nationale udstillingsregler med karenstid i forbindelse med brug af receptpligtige
øjendråber godkendt
Forslag til ordlyd til omformulering af punkt 1.2 i Avls- og registreringsreglerne godkendt

Referat og beslutninger godkendt.
Referater til web skal tjekkes og sendes til webmaster.
2. Kassereren
a. Status
Status er modtaget – vi ligger desværre under budgettet for 2014, men på niveau med 2013. Ingen
yderligere bemærkninger.
3. Stambogsføreren
a. Status
Status modtaget, ingen bemærkninger til denne.
JYRAK har skiftet stambogssekretær, og stambogsfører har hjulpet ny stambogssekretær i gang og skiftet er
sket helt uproblematisk. Tak for hjælpen!
Stambogsfører har foreslået at holde møde med alle stambogssekretærer i 2015.
Der er modtaget 5-6 mails om fejl på den mailadresse, der er oprettet til melding af fejl.

4. Felis Danicas råd
a. Avlsrådet
Status modtaget. BL har talt med nogle medlemmer fra Avlsrådet, da der har været lidt udfordringer med
at få arrangeret møder med specialklubber mv. Der mangler en ’praktiker’/sekretær, som kan hjælpe med
at få gang i de praktiske opgaver med at arrangere møder mv., og det behøver ikke at være person, som har
solid genetisk erfaring.
b. Mentorrådet
16 aktive mentorer, 13 elever.
Brochure – Mentorrådet har udarbejdet en brochure, som FD skal godkende. Brochuren er udleveret på
papir på et møde, FU vil gerne have den pr. mail og vil godkende så hurtigt som muligt.
Reglerne for FD Opdrætteruddannelse er blevet revideret, så det tydeligt fremgår, at FD Opdrætterlogoet
kun må bruges af Felis Danicas medlemmer. Der er ikke umiddelbart andre årsager til, at logoet ikke må
benyttes.
Antal deltagere skal være mindst 10 for at kurserne skal kunne gennemføres både øst og vest, så det fortsat
hænger sammen økonomisk.
c. Mæglerordningen
I år behandlet 10 sager, hvoraf 9 er afsluttet og 1 ikke afsluttet. Der kommer en del henvendelser fra
købere, som ikke er opdrættere. Disse henvises til Forbrugerklagenævnet. Der kommer desuden en del
henvendelser med ønske om rådgivning til imødekommelse af forskellige situationer.
5. Kattemagasinet
a. Status
Husk deadline 1.12. for klubmateriale!
Opfordring til at vi på vores hjemmesider henviser i højere grad til KM, så vores annoncører tilgodeses.
Portostigning pr. 1.1.15, det besluttes at fastholde abonnementsprisen for 2015. Pris for abonnement 2016
revideres medio 2015.
6. FD aktiviteter
a. Ny web - videreudvikling
Stamtavlesøgning – der skal køn og titel på kattene, det er under udvikling.
FAQ til opdrættere – stambogsfører er ved at se på emner, som skal med i en FAQ. Herunder udarbejdes
klagevejledning til opdrættere, jf. oplæg fra CS.
FAQ til købere – TP, PK og CS vil kigge på denne.

Pasningsvejledning – BL har kontaktet Fødevarestyrelsen som har meddelt, at de ikke godkender
pasningsvejledninger, men at de linker til den, hvis de ’synes den er i orden’. Fødevarestyrelsens
kontaktperson havde en enkelt kommentar vedrørende vores tekst om tidlig neutralisering, som først
skulle undersøges i Den Danske Dyrlægeforening. BL følger op, hvis vi ikke hører noget inden ganske kort
tid.
b. Revision af vedtægter mv.
Ikke yderligere, ud over de vedtagne forslag til ændring af regler mv.
c. Samarbejde og samarbejdsaftaler
Der har været et par overtrædelser af de samarbejdsaftaler, som er indgået.
FU fastsætter priser på udstillinger, og Racekattens tilbud i forbindelse med sidste udstilling om en gratis
ekstra kat blev påtalt. Hvis nogle klubber har problemer med at skaffe katte til Breed BIS eller manglende
katte mv., og derfor ønsker at give udstillerne et godt tilbud, skal dette godkendes i FU.
DARAK har i et nyhedsbrev meldt ud, at medlemmer kan udstille alle katte til reduceret pris – dette er ikke
i overensstemmelse med den gældende samarbejdsaftale og skal ændres, således at der kun gives
reduceret pris på nr. 2 kat mv.
Vedr. huskatteklassen er det tidligere aftalt, at der skal være mindst 3 hhv. hanner og hunner for at kan
nomineres og gives BIS til 2 katte, alle klubber skal følge denne praksis.
Eventuelle dispensationer til afholdelse af Breed BIS og lignende skal også forbi FU, selvom de er
’forhåndsgodkendt’ af FIFe.
7. Klagesager
a. Indkomne sager
Ingen klagesager indkommet!
8. Eventuelt
FIFe seminar – kan afholdes i forbindelse med Hedensted-udstillingen, hvor hele Judges Commision er
tilstede. JYRAK vil gerne stå for en del af det praktiske arbejde, men der skal sættes lidt penge af i
budgettet. Der arbejdes videre med det.
SPK-møde den 18. januar 2015 – SW undersøger om Håndværkerforeningen i Horsens kan have os, ellers
undersøges muligheder i Kolding/Vejle.
Møde slut 20.30/cs

