071111, referat FU-AR-møde 11[1]. november 2007

M øde mellem KN og FU søndag den 11. november 2007
Pilegården, Brønshøj 11.00-12.00
Delt. AR:

Marianne Seifert-Thorsen, Jan Krag, Charly Riis

Deltagere:

Tom Høj (TH, Felis Danica), Lars Seifert-Thorsen (LST, JYRAK) Camilla
Scharff (CS, Racekatten), Stig Mandsberg (SM, Racekatten), Bette Lind (BL,
DARAK), Hanne Kaarsberg (HK, DARAK), Inge Nord (IN, Katteklubben), Heidi
Tværmose (HT, Katteklubben)

Referent:

Heidi Tværmose

Fra sidste år: FU vil meget gerne have demonstreret TWIKI. Aftales direkte med Jan Krag.
Der har det sidste år været fremsendt standardbreve til importører om hvilke oplysninger
der mangler i stamtavler. TWIKI indeholder også arbejdsgange for AR.
Der er lavet et regneark, der er opbygget som en stamtavle, som der kan krydses af i
efterhånden som oplysningerne fremfindes. Dette har også været fremsendt til
stambogssekretærer. FU gav udtryk for, at det var godt arbejde.
Checkliste er beregnet til at blive lagt ud på FD’s hjemmeside. Det skal gøres klart til
dette. AR har bolden og fremsender til TH.
Regelsæt for hvad der er ”godt nok” for stambogsfører skal findes i udkast inden
plenarforsamling. Der skal laves en beskrivelse som kan publiceres på FD’s hjemmeside.
Der er forbund der er ok, der skal fastlægges noget der beskriver hvad der skal til for at
vi ”forhåndsgodkender” alt fra et ikke-FIFe forbund.
Der afholdes møde mellem stambogsfører og AR for at få lavet en forbedret checkliste til
stambogssekretærerne. Evt. via mail. Deadline inden 20.11.07.
Diskussion om kompetencefordeling AR-Stambogsfører-FU.
TH indledte medat præcisere, at AR som udgangspunkt skulle kunne lave så meget som
muligt under forudsætning af, FIFe og FD regler overholdes.
Det vil ikke kunne afvises, at FU i enkelte situationer vil overrule en AR beslutning, men
det vil være undtagelsen. Hvor FU har beslutningskompetencen vil FU som
udgangspunkt følge indstillingen fra AR. AR tilsluttede sig dette, idet de gerne vil have
klare retningslinier.
AR fremlagde et dokument om Workability.
AR nævnte at det fremsendte kompetencefordeling ikke tog tilstrækkelig stilling til
virkeligheden.
TH havde på mødet nået at skimme Workability dokumentet og bemærkede, at han så
det som et supplement til kompetencefordelingen, hvor AR dokument mere detaljeret
beskrev konkrete situationer.
Efter en god og konstruktiv debat blev det besluttes at:
a) AR færdiggør deres oplæg til arbejdsfordeling. TH bad om at der blev lavet
henvisninger til div. regler. Deadline for færdiggørelse: 15/12 2007
Det fremsendes til FU, der kan komme med konstruktive kommentarer.
Optræder der punkter der kræver ændringer til AR-regler skal de være hos TH
inden 1/1-08 jf. Felis Danicas regler.
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b) AR og stambogsfører afholder efterfølgende møde med 1-2 FU repræsentanter.
Deadline: 01/02-2008. Mødet afholdes i sidste halvdel af januar.
Derefter kan der udbygges med liste over ”godkendte” klubber og over typiske problemer
fra øvrige klubber.
AR nævnte forhåndsgodkendelser:
- Der mangler en beskrivelse af hvad et stambogsnummer er og skal indeholde.
Der blev fra FU’s side lagt op til, at AR selv vedligeholder deres del af FD’s hjemmeside.
Herunder checklister for importører, beskrivelser af typiske problemstillinger etc. etc.
AR forslog at der laves markedsføring af de fremskridt der laves. Evt. en blog på FD’s
hjemmeside. Denne godkendes d.d. af FU og oprettes asap. Ole Amstrup opretter denne.
AR finder ud af hvem fra dem der skal oprettes og sender navnet til TH.
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