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Møde mellem KN og FU søndag den 11. november 2007
Pilegården, Brønshøj 11.00-12.00

Deltagere KN:Allan Lund Christensen, Peer Amundsen og Henrik Koldborg

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), Marianne Seifert-Thorsen (MST)

Referent: Heidi Tværmose

Allan Lund Christensen oplyste om KN’s arbejde, herunder at det tilstræbes at afgøre
sagerne på 3-6 mdr.

Dette kalenderår har der været længere sagsbehandlingstid – op til 8 mdr. – hvilket er
klart utilfredsstillende. Årsagen skyldes en intern hindring der har bestået siden 1. maj,
men som nu er overstået og KN er tilbage i normal sagsbehandlingstid.

Det er ikke muligt at få en sagsbehandlingstid på under 3 mdr.

Der har været usædvanligt mange sager i år. 13 sager oprettet indtil nu og 12 sager er
afgjort indtil nu (i 2006 blev 9 sager afgjort). Der verserer 6 sager, hvor den ældste er
dateret 7.7.07.  Disse sager forventes afgjort primo 2008.

KN henstiller til, at der ved henvendelser blot svares med at en evt. klage er modtaget og
videresendt til KN. Ingen kommentarer omkring formodet sagsbehandlingstid.

KN mødes normalt en gang i kvartalet – nogle gange op til 4 mdr. I perioden fra møde til
møde bliver afgørelserne skrevet og sendt ud. Perioden mellem møderne kan ikke
frugtbargøres. Arbejdsformen nødvendiggør tidsforbruget. Arbejdsformen drøftes løbende.

Felis Danicas sekretærfunktion er en ren ekspeditionsfunktion med korrespondance
frem og tilbage. KN står inde for at få svaret modtageren. KN vil fremover indføre nogle
standarder der sørger for at informere modtageren om at sagen er indgået og informere
om, såfremt sagsbehandlingstiden trækker ud.

FU har et ønske om at blive orienteret om status i form af månedlige eller kvartalsvise
opgørelser over antal sager og hvor langt de er i systemet. FU understregede, at de ikke
ønskede oplysninger om sagerne. KN tilkendegav, at de ville efterkomme ønsket.

Klagevejledning fremlagt – den har ikke været behandlet i FU. TH lovede, at FU ville se på
den så betids at den kan blive godkendt og komme i næste Kattemagasin.

KN føler at antallet af møder er passende.

Allan Lund Christensen kom med en venlig vejledning i forhold til at få kigget nærmere
på FD vedtægter i fht. ankemulighed.

Der skal arbejdes på, at såfremt en sag er i KN og indklagede er medlem af en given klub
– og vedkommende melder sig ud af klubben, at den disciplinære foranstaltning så følger
medlemmet.


