Referat af FU tlf. møde 21.09.16
Deltagere: Bette Lind (BL), Susanne Høj Andersen (SA), Dortemarie K. Nielsen (DN), Camilla Scharff (CS),
Susanne Wehnert (SW).
Fraværende: Inge Nord, Kirsten Ulsø, René Nielsen, Mette Usbeck, Brian Sørensen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Godkendelse af referat
a.
Beslutninger truffet pr e-mail
Kassereren
a.
Status
Stambogsføreren
a.
Status
Råd mm
a.
Mentorråd
b.
Avlsråd
c.
Mæglerordning
Kattemagasinet
a.
Redaktør – Hvad gør vi?
FD aktiviteter
a.
Budget 2017
b.
Mødeplanlægning
c.
Web og sociale medier
Eventuelt

Ad 1:

Udskudt til næste møde, da vi afventer BS afgørelser truffet pr. e-mail.

Ad 2

RN får grønt lys til at gå videre med sin forhandling med CoolGray samt at udskifte PostNord
med GLS til forsendelse af stamtavler fra stambogsføreren.

Ad 3

På grund af lang leveringstid af stamtavler, skiftes til GLS om muligt.
Stambogsføreren anmodes om at starte et exelark for huskatte med fortløbende numre, så
hver kat kan få et nummer og blive registreret med navn, men uden aner. Ligeledes ønskes
der udarbejdet et registreringsbevis, som kommer til at koste kr. 150,00.

Ad 4

Råd mm
a.

Mentorrådet har foreslået et skønhedsløft til deres mapper. Vi tilslutter os deres forslag
B.
b. Avlsråd. Avlsanbefalinger blev publiceret, før FD havde fået det til kommentarer, hvilket
er beklageligt. Vi afventer Avlsrådets tilbagemelding vedr. disse avlsanbefalinger.
c. Mæglerordning. Intet nyt fra mæglerne.
Ad 5

Kattemagasinet
a. RK hjælper Vivi med næste blad.
Da det har vist sig at være rigtigt svært, for ikke at sige umuligt, at finde en ny redaktør,
er det en god idé at skrive noget om, hvilke opgaver KM’s redaktør har, samt hvad vi
laver i FD og klubbernes BS. Måske det kan lokke interesserede til at melde sig til
opgaven. En redaktør kan f.eks. også bestå af flere i en slags redaktion.

Ad 6

FD aktivitet
a. Budget 2017. Venter til næste FU.
b. Mødeplanlægning. Dato for næste møde med Råd og nævn samt specialklubber blev
fastsat til den 22.01.17. Næste FU møder den 19.10.16 og den 23.11.16.
c. Web og sociale medier. FD’s hjemmesiden lukkes 31.12.16 og skal flyttes. Vi skal hurtigt
finde en ny løsning og den mest brugte på verdensplan er Wordpress. Alle bedes se på
deres hjemmeside www.wordpress.org og evt. komme med input.

Ad 7

Eventuelt
FD’s salgskontrakt skal opdateres med sælgers rettigheder. SW kigger kontrakten igennem.
Hvis klubberne skulle have lyst til at bruge de korte racebeskrivelser, som blev brugt i
forbindelse med World Show 2013 er de meget velkomne til at bruge dem.
FAQ til hhv. køber og opdrætter skal udarbejdes af bl.a. Camilla (køber). Heidi’s filer kan
bruges til arbejdet.

Referent Dortemarie

