Referat af FU telefonmøde 11.01.17

Deltagere: Bette Lind (BL), Susanne Wehnert (SW), Brian Sørensen (BS), Inge Nord (IN), Kirsten Ulsø (KU),
DN, Mette Usbeck (MU), Dortemarie K. Nielsen (DN), Susanne Høj Andersen (SA)
Afbud: Camilla Scharff (CS) og René Nielsen (RN)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af referat.
Møde med SPK og råd.
Plenarforsamling.
Eventuelt.

Ad 1. Godkendelse af referat
Referat fra FU møde 23.11.16 blev godkendt.
Status fra kasserer og stambogsfører var ikke på dagsorden. Dog havde RN lige før mødet fremsendt en
næsten færdig årsbalance for 2016. Blev ikke gennemgået, da de fleste ikke havde nået at se papiret
igennem.
Der var heller ikke en status fra stambogsføreren, men Heidi havde før jul anmodet om 20‐25 ekstra timer
til at få ekspederet alt vedr. 2016. Dette blev bevilget af FU pr. mail og RN har modtaget en opgørelse på 24
timer.


Under dette punkt blev der ligeledes orienteret om, at en e‐mail fra xxxx vedr. en kat, som stod i
databassen med et FD LO nummer, skønt den ikke havde fået en stambog, var blevet videresendt til
advokat til besvarelse. Stambogsføreren har forklaret, at importen i sin tid fik tildelt et reg.nr. i
forbindelse med ansøgning om import. Da ejeren imidlertid aldrig fik papirerne i orden, har katten
aldrig fået en FD LO stambog. Nummeret er nu blevet slettet i databasen.

Ad 2. Møde med SPK på søndag i Nyborg med flg. køreplan:








10.00 FU møde
10:30 Avlsråd
11:15 Mentorråd
12:00 Mæglerordning
12:30 Redaktør af Kattemagasinet
13:00 Frokost for ovenstående samt FU medlemmer
14:00 Specialklubber

Et par store emner ved mødet med SPK bliver nok stamtavlebagsiden og avlsanbefalingerne.

Ad 3. Plenarforsamlingen
Foreløbige forslag fra FU:
1.
2.
3.
4.

Appendix A, nationale tilføjelser til udstillingsreglerne, sletning af § 1.3.
Appendix A‐ nationale tilføjelser til udstillingsreglerne, huskatte
Appendix A – nationale tilføjelser til udstillingsreglerne, ændring af § 2.3. Kuld
FD’s nationale stambogsføringsregler, sletning af § 4.1.2 Tab af titler
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5. FIFe General Standard ændring af § 1.9 ”No cert” to ”DISQ”
6. FIFe General Standard § 6.1. Hvide pletter. ”DISQ” til ”No cert”
7. FIFe General Standard ‐ Huskat standard
Såfremt nedenstående forslag går igennem på klubbernes GF:
Jyrak
1. FD’s vedtægter, ændring af § 10 stk. 1, antal dage mellem 2 danske udstillinger
2. FD’s nationale stambogsføringsregler. Tilføjelse til § 1.3.2 Attester
3. Tilføjelse til avls‐ og registreringsreglerne vedr. parring af hunkatte på udstillinger
Racekatten
Ingen forslag
Katteklubben
1.
1.
2.
3.
4.

Tilføjelse til FD’s vedtægter § 10.stk. 1 – antal udstillingsweekender
Nyt pkt. 1 i FD’s nationale stambogsføringsregler
Tilføjelse til Appendix A til FIFe’s udstillingsregler
Indførelse af samt fastsættelse af pris for huskattebevis
Ny kategori inddeling (sammen med DK)

Darak
1. Ny kategori inddeling (sammen med KK)
Specialklubben Vantastic
1. Ændring i standarden for TU ang. Øjenfarve
Valg:
FU arbejder videre på at finde 2 nye kandidater til Avlsrådet.
Mentorråd er ikke på valg
Mægler heller ikke.
Ad 4. Eventuelt.
Husk medlemslister inden den 20.1.
SW informerede om, at Jyrak på Plenarforsamlingen, under dagsorden punkt 7 vedr. fastsættelse af
kontingent m.v., vil foreslå en forhøjelse af div. gebyrer
Betalingsfrister af FD’s regninger er ofte meget korte i forhold til tidligere (FD kasserer). BS og KU
arrangerer et møde med RN og de øvrige kasserere, for at få en aftale om rimelige betalingsfrister.
Referent
Dortemarie

