M øde mellem SPK og FU søndag den 15. Oktober 2006

Pilegården, Brønshøj 13.00-14.30
Delt. SPK:

Deltagere:

Referent:

Ruth Brynnum, Dansk Silver Katteklub
Ulla Ernstsen, Irene Hentzen og Jette Kongensgaard, BB Klubben
Lisette S. Henriksen og Anette H. Bæk, Klubben for Den Hellige Birma
Barbara Hassenteufel og Christine Nielsen, Ankara Kedi
Poul Kjærulff og Pia Børgesen, Norsk Skovkattering
Hanne Nording, Siameser og Orientaler Klubben
Lene Bay, Dansk Abyssinier og Somali Klub
Helle Thorkjær og Pia Jensen, Maine Coon Klubben
Gurli Pedersen, Dansk Ocicat Klub
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)
Heidi Tværmose

Dagsorden
1)
2)
3)

Velkomst og navnopråb
Spilleregler i SPK
Breed Councils

Ad 1 – Velkomst og navnopråb
TH bød velkommen, og deltagerne fra SPK præsenterede sig.
Ad 2 – Spilleregler i SPK
TH indledte med at oplyse, at der i de seneste par måneder havde været en del intern uro
i nogle specialklubber, der efterfølgende kontaktede FU for at få ”banket” en kritisk
gruppe på plads.
TH pointerede, at FU hverken kan eller vil blande sig i interne forhold i en specialklub.
FU kan ikke fordi der ikke er hjemmel til det i Felis Danicas regler og FU vil ikke, da det
er generalforsamlingen i den enkelte specialklub der er den øverste myndighed.
TH opfordrede til, at lovene blev overholdt. Hvis det ikke var tilfældet, måtte
medlemmerne gøre deres indflydelse gældende på generalforsamlingen.
Ad 3 – Breed Councils
Hvilke erfaringer har vi?
Hvordan kan SPK/FD være med til at forbedre BC?
Oplæg fra CS omkring problemstillinger og ønsker omkring BC. FD ønsker at BC får
høringsret eller i bedste fald får mulighed for at nedlægge veto mod et givent forslag.
Ønsker endvidere at BC kunne få mulighed for at stille forslag vedr. egen race. Som det
er i dag, kan et BC forslag kun nå Fife via LO kommissionen.
NSR: har afholdt møder og ønsker at BC får hørings ret. Mener at et ønske om vetoret vil
være at gå for vidt i første omgang. Der foreligger et konkret forslag.
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FU tilkendegiver at ville kigge på forslaget og vende tilbage til NSR, således at der kan
samarbejdes omkring udarbejdelse af forslaget og FU kan fremstille forslaget.
BL fortæller om, hvordan de i NSR har haft kontakt til Fife som gerne vil BC. NSR har
kontaktet deres medlemmer og opfordret til at blive medlem af BC. Hvilket har
afstedkommet flere ansøgninger.
FU opfordrer SPK til at opfordre deres medlemmer til at ansøge om medlemskab.
Kriterierne bør være opfyldt, men der kan ansøges om dispensation hos BC.
Forslag fra salen om at få information om BC i et let forståeligt sprog, da man gerne vil
være med til at videreformidle budskabet. Der har været en artikel i NSRs blad omkring
emnet. Forslag om at bringe det i KM.
Da der ikke var yderligere til debat i forhold til dagsorden, blev ordet givet frit.

Diskussion i plenum:
NSR- medlemmerne er frustrerede over ventetiden på stamtavlerne.
Forespurgt omkring hvordan og hvorledes i forhold til udstillinger i udlandet, når man
ikke har modtaget sin stamtavle.
Generel klage over hjemmesiden
Forespørgsel om hvor meget plads der er nødvendigt mellem burrækker. Fifes regler siger
minimum 1,25 m. Brandmyndinghederne beder ofte om 2 m.
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