Referat af telefonmøde den 14. juni 2017

Deltagere:

Afbud:
Referent:

Bette Lind (BL), Susanne Wehnert (SW), Brian Sørensen (BS), Inge Nord (IN), Kirsten
Ulsø (KU), DN, Beata Fröhlich (BF), Dortemarie K. Nielsen (DN), Susanne Høj
Andersen (SA), Camilla Scharff (CS), René Nielsen (RN)
Beata Fröhlich

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
a. Beslutninger truffet pr e-mail
2. Kasserer - status
3. Stambogsfører - status
4. Råd mm
a. Mentorråd
b. Avlsråd
c. Mæglerordning
5. Kattemagasinet
6. FD aktiviteter
7. Web og sociale medier
8. Eventuelt
Ad 1. Godkendelse af referat
Referat fra FU møde den 30. april 2017 er godkendt.
Beslutninger truffet pr e-mail siden sidste møde:
Plenarforsamlingsreferatet er underskrevet, primo maj.
Stamtavlebagside, forskelligt input er modtaget. De sidste rettelser af stamtavlebagsiden foretages.
Mentorrådet ønskes sig en Roll-up. Den skal benyttes som reklame for diplomopdrætteruddannelsen på
udstillinger – anmodning er godkendt.
Mentorrådet har fremsendt en forretningsorden, den er godkendt.
Sag om eksport af killing er endnu ikke afsluttet. Katten døde af kræft, ikke af FIP. Der er ingen
sammenhæng mellem de to sygdomme. Køber manglede dog informationer om at faren var død inden
afrejse til DK. Vi undrer os over sælgers manglende erstatning og svar til køber. Køber bør få pengene retur.
Killingen der blev solgt var ydermere af en anden farve end stillet i udsigt. Sagen verserer.
Stamtavler fremsendes via GLS. Det fungerer perfekt. Brevet kan hentes allerede dagen efter. RN har bestilt
Dankort til Heidi.
FIFé har godkendt Minna Krogs dispensationsanmodning. Hun har dermed eksamen på DARAKs næste
udstilling.
Ad 2.
KU og BF mangler at kigge på nye regnskabsrapporter.
Alle tidligere udeståender er betalt. Prislisten skal bringes ajour med de vedtagne priser fra
plenarforsamlingen. Fordelingsnøgle 50/50 anvendes fra 1. juli, som besluttet på plenarforsamlingen. RN
udarbejder en ny prisliste inkl. fordelingsnøgle
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Ved gennemgang af prisliste kom følgende bemærkninger:
• Stamtavle over 10 måneder: prisen mangler, da den ikke er helt fast. Det rettes til i prislisten.
• Prisen på Show Fee mangler i oversigten.
• Spørgsmål til prislistens punkt 15 og 16, der benyttes ved overtrædelse af eks. 24 måneders reglen.
Der kommer ingen efterregninger til klubberne for eventuelle manglende fakturering fra tidligere.
Ad 3.
SW og BL udarbejder en skrivelse til Pawpeds, idet FD endnu ikke har modtaget svar på vores henvendelse.
Sundhedsudvalget kontakter EKKO-gruppen. Når vores stambogsfører henvender sig, er det useriøst hvis de
ikke svarer. Såfremt FD skal understøtte Pawpeds, er det nødvendigt at de er en seriøs samarbejdspartner.
Ad 4.
Mentorråd: Indkøb af stander/roll up er godkendt. Mentorrådsmøde fastlagt til den 9. september. FD
tilbyder gerne at holde foredrag om nogle af emnerne på temamøder i klubberne.
Avlsråd: Er kommet godt fra start. To medlemmer har fået adgang til at redigere deres del af FDhjemmeside. Rådet fungerer godt sammen. Mødtes første gang den 25. maj.
Mæglerordning: Der har været stille. Der har været en enkelt henvendelse til SW, som har henvist til
advokat.
CS er blevet kontaktet i en Birma-sag. Killing solgt til avl og show ifølge køber. Der er betalt depositum,
sælger har oplyst, at Forbrugerklagenævnet har givet accept af at opdrætter kan beholde depositum.
Sælger har lovet en avlskat – køber mener, at hun har købt en avls- og showkat. SC skriver til vores advokat
for råd og vejledning. Gamle afgørelser kan ikke findes på Forbrugerklagenævnets hjemmeside længere.
Ad 5.
BW har netop modtaget blad nr. 2. RN sørger for udsendelse mandag/tirsdag i næste uge. Fredag i næste
uge lægges webversionen ud. SW deler foldere ud på 2 forskellige dyrskuer. KU undersøger om KK har
nogle tidligere udgaver af bladet liggende.
Annoncering: Sidst blad med nuværende annonceringsbureau, de er opsagt pr. 1. august 2017.
Ad 6.
FIFe GA – resultater: FD fik kun et forslag igennem, heldigvis det vigtigste. Sympati for huskatteforslag, men
forslaget var for bredt. Henvisningen til Europé blev ikke godt modtaget.
Parringsforslaget kan tages med på næste plenarforsamling. Resultaterne af generalforsamlingen kommer i
næste blad.
Stamtavler: layout, bagsider:
Fifes regler kræver at hvide katte høretestes. Nogle mener det er en skærpelse at vi kræver
dyrlægebekræftelse på at katten eksempelvis kan høre. Hvis dyrlægen attesterer på bagsiden, skal vi ikke
have en høretest.
Det seneste forslag sendes til avlsrådet og vores bestyrelser. Vi har prøvet at tage højde for alle
kommentarer, såfremt der er meningsforstyrrende elementer redigeres bagsiden, ellers ikke. Der er 14
dages høringstid.
Ad 7.
Mentor, avls- og sundhedsråd får adgang til selv at redigere. Seminarindbydelse lægges på webben og
Facebook.
Ad 8. Ferieplaner for FU

