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FORSLAG FRA FORRETNINGSUDVALGET 

FORSLAG NR. 1 

Ny §17 Håndtering af disciplinære foranstaltninger (efterfølgende § renummereres) 

stk. 1.  Felis Danicas forretningsudvalg behandler løbende overtrædelser, hvor medlemmet implicit leverer 
dokumentationen for overtrædelsen, fx overtrædelse af 24-mdrs. reglen, udstilling af drægtig hunkat, 
overtrædelse af andre udstillingsregler o.lign. Disse sager håndteres som ekspeditionssager.  

stk. 2. Andre overtrædelser af gældende regelsæt, samt klager, der omhandler overtrædelse af det etiske 
regelsæt, behandles såfremt et enigt forretningsudvalg finder, at overtrædelsen er af en sådan karakter, at 
sagen bør medføre en sanktion. Dog kan indklagedes egen klub ikke forhindre en sagsbehandling. 

Hvis en sådan sag behandles, skal klagens substans oplyses til den indklagede, som derefter har mulighed 
for at kommentere klagen. Indklagede får samtidig oplyst en tidsfrist for at svare på klagen (min. 2 uger). 
Forretningsudvalget træffer derefter sin afgørelse, som meddeles indklagede. Mindst 3/4 af alle 
medlemmer af forretningsudvalget skal stemme for afgørelsen. 

stk. 3. Alle sanktioner følger det gældende, offentligt tilgængelige takstblad. Alle afgørelser i henhold til stk. 
2 offentliggøres på webben uden navns nævnelse, men med fuld beskrivelse af klagens substans og 
bevæggrund for den trufne afgørelse. 

Motivation: forslaget fremsættes iflg. beslutning fra plenarforsamlingen 2018. 

FORSLAG NR. 2 

§4 Klubbernes repræsentation på plenarforsamlingen  

Til ordinær plenarforsamling repræsenteres klubberne i forhold til antal hovedmedlemmer pr. 31/12 
foregående år antal købte stamtavler i den foregående kalenderår. 

Til ekstraordinær plenarforsamling repræsenteres klubberne i forhold til antal hovedmedlemmer antal 
købte stamtavler i det pågældende kalenderår opgjort 30 dage før afholdelse af den ekstraordinære 
plenarforsamling 

Fordelingen foretages efter den d´Hondtske metode med 21 mandater, dog således at hver klub mindst har 
1 mandat. Ingen klub kan have mere end 50% af stemmerne. 

Klubbernes medlemstal pr. 31/12 foregående år dokumenteres på medlemslister, som skal være udvekslet 
klubberne imellem senest 20/1. Optræder et medlem på 2 eller flere af disse lister, slettes dette medlem af 
alle lister og deltager ikke på medlemslisten for nogen klub. Disse lister skal være med angivelse af fuld 
adresse. 
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Antal købte stamtavler opgøres pr 31/12 foregående år, baseret på de af Felis Danica udstedte fakturaer. 
Opgørelsen skal være klar senest 20/1. 

Specialklubber, der er tilsluttet Felis Danica, har ret til at sende en repræsentant fra hver klub til 
plenarforsamlingen med taleret (uden stemmeret). Denne taleret er begrænset til emner, der vedrører 
specialklubbens interesseområde. Kun personer organiseret i en hovedklub under Felis Danica kan 
repræsentere en specialklub på plenarforsamlingen. 

Motivation: der har i de sidste mange år været en stadig debat hovedklubberne imellem om 
medlemstallene er korrekt opgjort. Denne fremgangsmåde vil gøre det transparent for alle. 

FORSLAG NR. 3 

Ændring af §5 Ordinære og ekstraordinære plenarforsamlinger 
Sletning af punkt 13: Valg af repræsentanter til FIFes generalforsamling. 
Som konsekvens renummereres efterfølgende punkter. 

Motivation: at tilpasse dagsordenen til virkeligheden, jfr. pålæg fra plenarforsamlingen 2018. 

FORSLAG NR. 4 

Ændring af §7 Forretningsudvalget stk. 3 a) 

§7 Forretningsudvalget 
Stk. 3 
a) I lige år vælges en kasserer for en periode af 2 år. Kassereren kan vælges uden for forretningsudvalget og 
har i så tilfælde ingen stemmeret, eller kan vælges blandt klubbernes repræsentanter i forretningsudvalget. 
Felis Danicas kasserer kan ikke samtidigt varetage en post som kasserer i en af Felis Danicas 
hovedklubber. Kassereren er ansvarlig overfor forretningsudvalget. 

Motivation: det ville være yderst uheldigt, at hvis kasserer skal sidde og lave fakturaer til sig selv, og selv 
sørge for at betale disse. 

FORSLAG NR. 5 

 

Tilføjelse til §16 Forpligtelser for hovedklubbernes og specialklubbernes medlemmer 
 

Som medlem i en af de i Felis Danica tilsluttede hovedklubber og/eller specialklubber er man forpligtet til: 
<...>  
Stk. 6. At efterleve afgørelser truffet af Forbrugerklagenævnet og andre civilretslige afgørelser, der ikke er 
anket til højere instans. 
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FORSLAG NR. 6 

Ændring af §7 Forretningsudvalget 

§7 Forretningsudvalget Bestyrelsen 

Stk. 1 
Ansatte i Felis Danica kan ikke udpeges til FU bestyrelsen. 

Stk. 2 
a) I ulige år vælges der af og blandt medlemmerne af Felis Danicas hovedklubber en formand for en periode 
af 2 år. Felis Danicas formand kan ikke have en bestyrelsespost i en hovedklub, samtidig med sit 
formandskab for Felis Danica. Kandidater til formandsposten opstilles af hovedklubberne eller af min. 30 
hovedmedlemmer af hovedklubberne senest 1. november. 

Såfremt der er opstillet mere end én kandidat foretages valget af formanden ved urafstemning blandt 
hovedklubbernes hovedmedlemmer i januar måned. 

b) Fratræder formanden inden valgperioden er udløbet, og der er mere end 6 måneder tilbage af denne, 
foranstalter Forretningsudvalget bestyrelsen afholdelse af nyvalg hurtigst muligt, jfr. §7 stk. 2.a., dog 
således at samtlige medlemmer af Felis Danicas hovedklubber er gjort bekendt med valgets afholdelse, 
opstillingsfrist og afstemningsperiode. Forretningsudvalget Bestyrelsen skal foranstalte afholdelse af 
ekstraordinær plenarforsamling hurtigst muligt efter afslutningen af valget. Valgperioden vil løbe frem til 
næste ordinære formandsvalg. Er der mindre end 6 mdr. tilbage af valgperioden, bliver næstformanden 
konstitueret formand i den resterende periode. 

c) Formanden for Felis Danica har kun stemmeret ved stemmelighed blandt de øvrige 
forretningsudvalgsbestyrelsesmedlemmer. 

d) Den nyvalgte formand tiltræder umiddelbart efter førstkommende plenarforsamling. 

Stk. 3 
a) I lige år vælges en kasserer for en periode af 2 år. Kassereren kan vælges uden for Forretningsudvalget 
bestyrelsen og har i så tilfælde ingen stemmeret, eller kan vælges blandt klubbernes repræsentanter i 
Forretningsudvalget bestyrelsen. Kassereren er ansvarlig overfor Forretningsudvalget bestyrelsen. 

b) Fratræder kassereren inden valgperioden er udløbet, og der er mere end 6 måneder tilbage af denne, 
foranstalter Forretningsudvalget bestyrelsen afholdelse af ekstraordinær plenarforsamling med valg af 
kasserer på dagsordenen. Forretningsudvalget bestyrelsen skal ligeledes foranstalte afholdelse af 
ekstraordinær plenarforsamling hurtigst muligt, hvis kassereren er fratrådt som følge af et mistillidsvotum, 
jf. § 7, stk.3.c. Er der mindre end 6 mdr. tilbage af valgperioden, kan Forretningsudvalget bestyrelsen 
konstituere en kasserer for den resterende del af valgperioden. 

c) Udtrykker plenarforsamlingen eller Forretningsudvalget bestyrelsen ved beslutning mistillid til den 
siddende kasserer, skal denne øjeblikkeligt træde tilbage og Forretningsudvalget bestyrelsen foranstalte 
afholdelse af nyvalg til posten efter bestemmelserne i § 7, stk. 3b. 
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Stk. 4 
Der sammensættes et forretningsudvalg en bestyrelse bestående af 

- En formand valgt i henhold til stk. 2 
- En kasserer valgt i henhold til stk. 3 
- Hver hovedklub udpeger 2 repræsentanter, hvoraf én kan være lig med den valgte kasserer, samt 1 

bestyrelsessuppleant. 

Stk. 5 
Forretningsudvalget bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og vicesekretær. 

I tilfælde af, at et forretningsudvalgsbestyrelsesmedlem ikke kan deltage i et møde, skal hovedklubben så 
vidt muligt indsætte en suppleant. 

Forretningsudvalget bestyrelsen varetager den daglige ledelse og er ansvarlig overfor plenarforsamlingen. 

Forretningsudvalget bestyrelsen holder møde efter begæring fra formanden eller 2 andre medlemmer af 
forretningsudvalget. 

Over møderne føres en protokol et referat, der skal godkendes af de tilstedeværende. De godkendte 
referater tilsendes medlemmerne af forretningsudvalget samt formændene for de tilsluttede 
hovedklubber. 

Stk. 6 

Forretningsudvalget bestyrelsen tegnes af formanden, eller af næstformanden i forening med et af de 
øvrige medlemmer af Forretningsudvalget bestyrelsen. 

Formand og kasserer disponerer over foreningens konti under ansvar over for Forretningsudvalget 
bestyrelsen. 

Forretningsudvalget bestyrelsen disponerer over foreningens midler under ansvar over for 
plenarforsamlingen. 

---- 

Vedtages forslaget, skal der konsekvensrettes i alle øvrige paragraffer, hvor ordet ”Forretningsudvalget” 
og forkortelsen ”FU” udskiftes med ”Bestyrelsen” 

Motivation:  Det er på tide at modernisere Felis Danicas ledelse, og gøre det mere gennemsigt, hvilke 
opgaver, der løses. Et forretningsudvalg er normalt et udvalg, der refererer til en bestyrelse, og har 
ansvaret for den daglige drift. I Felis Danicas hoved- og specialklubber står bestyrelserne for driften af 
foreningen – det vil være logisk at der er samme struktur i Felis Danica, så det klart fremgår, hvor 
bestyrelsesansvaret ligger.  
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FORSLAG FRA DARAK 

FORSLAG NR. 1 

Ændring af Appendix A - nationale tilføjelser til udstillingsreglerne  

Appendix A - nationale tilføjelser til udstillingsreglerne 

1.2 Huskatte Best in Show (ref. FIFes udstillingsregler art. 4.9.3) 

Huskatte kan få maksimalt 2 BIS-titler: 

• BIS huskat han og BIS huskat hun, eller 
• BIS huskat 

Det førstnævnte punkt kan kun bruges i Danmark, hvis der er tilmeldt mindst 3 af hvert køn. Ellers uddeles 
der kun én BIS huskat på tværs af køn. 

Begrundelse: 

Giver lettere tilgængelighed, hvis vi ikke har nogen nationale regler mht. bedømmelse af huskattene, fordi 
vi oplever ofte at dommerne bliver forvirrede, når de skal dømme huskattene og det giver en mere fair 
bedømmelse, da det er svært for dommerne at sammenligne en korthårs huskat med en langhårs huskat, 
da vi ser flere langshårs huskatte på de danske udstillinger. 

FORSLAG NR. 2 

Tilføjelse til af Felis Danicas Vedtægter §7 

§ 7: 
c) Formanden for Felis Danica har kun stemmeret ved stemmelighed blandt de øvrige 
forretningsudvalgsmedlemmer. 

Formanden for Felis Danica kan maksimalt vælges i 2 på hinanden følgende ordinære valgperioder (4 år). 

Begrundelse 

Der skal være et større flow så der ikke opstår dødvande. 
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FORSLAG NR. 3 

Tilføjelse til §16 Forpligtelser for hovedklubbernes og specialklubbernes medlemmer 

Som medlem i en af de i Felis Danica tilsluttede hovedklubber og/eller specialklubber er man forpligtet til: 

<...> 

Stk. 6. At efterleve afgørelser truffet af Forbrugerklagenævnet eller Danmarks Domstole. 

Motivation: 

Som lovene er nu, beskyttes killingekøberne da opdrættere skal følge afgørelser fra Forbrugerklagenævnet 
for at modtage serviceydelser fra Felis Danica. 

Som lovene er skrevet idag, bliver opdrætterne under Felis Danica ikke beskyttet, da deres interne tvister 
afgøres af Danmarks Domstole, og derfor ikke afgøres af Forbrugerklagenævne. 

Dvs. at hvis en sag mellem to opdrættere er afgjort af Danmarks Domstole, kan den dømte part/opdrætter 
ufortrødent fortsætte med at trække ydelser i Felis Danica, som intet er hændt uagtet om den afsagte dom 
overholdes eller ej.  
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FORSLAG FRA JYRAK 

FORSLAG NR. 1 – ÆNDRING AF §4 KLUBBERNES REPRÆSENTATION PÅ 
PLENARFORSAMLINGEN  

Til ordinær plenarforsamling repræsenteres klubberne i forhold til (antal hovedmedlemmer pr. 31/12 
foregående år.)  antal trukne stamtavler i det foregående kalenderår.   

Til ekstraordinær plenarforsamling repræsenteres klubberne i forhold til (antal hovedmedlemmer 30 dage 
før afholdelse af den ekstraordinære plenarforsamling) antal trukne stamtavler i det foregående 
kalenderår. 

Fordelingen foretages efter den d´Hondtske metode med 21 mandater, dog således at hver klub mindst har 
1 mandat. Ingen klub kan have mere end 50% af stemmerne. 

(Klubbernes medlemstal pr. 31/12 foregående år dokumenteres på medlemslister, som skal være udvekslet 
klubberne imellem senest 20/1. Optræder et medlem på 2 eller flere af disse lister, slettes dette medlem af 
alle lister og deltager ikke på medlemslisten for nogen klub. Disse lister skal være med angivelse af fuld 
adresse.) 

Antallet af trukne stamtavler stammer fra Felis Danicas stambogsfører, der oplyser dette senest 20. 
januar. 

Specialklubber, der er tilsluttet Felis Danica, har ret til at sende en repræsentant fra hver klub til 
plenarforsamlingen med taleret (uden stemmeret). Denne taleret er begrænset til emner, der vedrører 
specialklubbens interesseområde. Kun personer organiseret i en hovedklub under Felis Danica kan 
repræsentere en specialklub på plenarforsamlingen.   

FORSLAG NR. 2 - TILFØJELSE TIL STANDARDEN FOR SBI.  

Under generelt tilføjes:  

Birmaen må ikke være ekstrem på nogen måde / The Birman must not be exstreme in any manner.  

Motivation:   De seneste år, har der været en tendens til at birmaen bliver meget ekstrem i især ansigt, 
krop og pels. Birmaen beskrives som en medium kat, altså på ingen måder ekstrem i udseendet. Alene det, 
at birmaen for første gang i 2017 nævnes i forbindelse brachycardi, er skræmmende, da næsen, iflg. 
standarden, skal være medium længde og panden let rundet. Der står altså intet om højde på panden eller 
en kort næse, men alligevel er det ofte det udstillere får at vide, der skal være og derfor går hjem og 
forsøger at lave. Ved at, man i generelt, tilføjer at birmaen på ingen måder må være ekstrem, kan det 
måske lykkes at bibeholde en medium kat i alle henseender. 
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FORSLAG FRA KATTEKLUBBEN 

FORSLAG NR. 1 TIL FELIS DANICAS VEDTÆGTER – NY §4: 

§4 Klubbernes repræsentation på plenarforsamlingen 

Plenarforsamlingen består af 21 plenarer 

Hver hovedklub har 5 plenarer til både ordinær og ekstraordinær Plenarforsamling.  

Felis Danicas formand er den sidste plenar. Dette mandat besiddes af den til enhver tid valgte formand for 
Felis Danica. Ved formandsskifte er det den nyvalgte formand, der har mandatet. 

Specialklubber, der er tilsluttet Felis Danica, har ret til at sende en repræsentant fra hver klub til 
plenarforsamlingen med taleret (uden stemmeret). Denne taleret er begrænset til emner, der vedrører 
specialklubbens interesseområde. Kun personer organiseret i en hovedklub under Felis Danica kan 
repræsentere en specialklub på plenarforsamlingen. 

Motivation: 

Det vil få os i tråd med FIFe, der har samme princip, at alle FIFe medlemmer har samme indflydelse på FIFes 
GF uanset størrelse og aktivitet (1 medlem lig 1 stemme på FIFes GF). 

Samtidig vil det flytte fokus væk fra at ”hugge” medlemmer fra hinanden internt i hovedklubberne, og i 
stedet sætte fokus på at vi som samlet kattesport skal have nye medlemmer. 

Endvidere vil det fjerne problemstillingen ved den nuværende ordning, hvor 2 hovedklubber kan blokere 
for eller gennemtrumfe noget på plenarforsamlingen. 

Da Felis Danicas formand er medlemsvalgt, vil den ”sidste” stemme i tilfælde af ”dødt løb” stå direkte til 
ansvar over for den samlede medlemsskare. 
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KATTEKLUBBENS FORSLAG TIL FELIS DANICAS PLENARFORSAMLING 2019 

FORSLAG NR. 2: ÆNDRING AF FORRETNINGSUDVALGETS FORRETNINGSORDEN: 

2.a Beslutningsforslag: 

1: Det pålægges forretningsudvalget at fjerne ordlyden i FUs Forretningsorden, der pålægger medlemmer 
af FU tavshedspligt over for deres respektive bestyrelser. 

Dette gælder naturligvis ikke personsager af disciplinære art, eller andre personfølsomme oplysninger.  

Motivation: 
Det er ikke acceptabelt, at hovedklubberne i deres bestyrelser ikke har mulighed for at tage stilling til sager 
der er under behandling, og at der automatisk er tavshedspligt om alt. Sager der af åbenlyse grunde ikke 
skal være offentlige, skal naturligvis stadig kunne underlægges en tavshedspligt. 

2.b: Beslutningsforslag 

En dagsorden, der ikke indeholder personsager eller personfølsomme oplysninger, skal være til rådighed for 
hovedklubbernes bestyrelser, samtidig med at den ordinære dagsorden sendes ud. (10 dage inden mødets 
afholdelse). 

Motivation: 
Hovedklubbernes bestyrelser bør have mulighed for at tage stilling til sager, og hvis de ønsker det, kunne 
give deres FU medlemmer mandat med til mødet. Personsager skal naturligvis ikke fremgå. 

2.c:  Beslutningsforslag 

Der skal fremgå af det offentligt tilgængelige referat, hvem der har været tilstede ved en beslutning, og 
med hvilke stemmer det er blevet vedtaget. Undtaget naturligvis personsager. 

Motivation: 
FU er klubbernes og medlemmernes repræsentanter og ledende organ for FD. Ud over personsager, hvor 
tavshedspligt og beskyttelse af personer er nødvendig, må det være rimeligt, at hovedklubberne og deres 
medlemmer har mulighed for at se hvem der har taget beslutningerne. 

Samlet motivation for de 3 enkelte beslutningsforslag: 
Tilliden til FD og ikke mindst FU, er ufortjent lav iblandt store dele af medlemsskaren. 
Der er ingen der forventer at FU skal offentliggøre diskussioner om hvordan man vil få ændret en 
lovgivning, forhandlinger med sponsorere og lignende oplysninger der normalt er underlagt en 
tavshedspligt. 
Men at have et regelsæt, der direkte skaber en opfattelse af, at FU har noget at skjule, og at der per 
definition skal være lukkede døre, er ikke til gavn for hverken kattesporten som helhed, tilliden til FD som 
institution eller de enkelte medlemmer af FU. Det er derfor vores opfattelse, at en ændring af Fus 
forretningsorden, vil give medlemmerne en følelse af ejerskab, hovedklubbernes bestyrelser større 
mulighed for indflydelse og FD en større troværdighed i medlemsskaren.  
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FORSLAG FRA SPECIALKLUBBER 

KLUBBEN FOR DEN HELLIGE BIRMA – FORSLAG NR. 1: ÆNDRING AF POINTSKALA FOR HELLIG 
BIRMA STANDARDEN: 

 

Total   Present 
scale 

100 point 

Head   General shape, cheek, nose, jaws and teeth, forehead,chin, 
placement and shape of the ears 20 20 point 

Ears Placement and shape of the ears  5 point 
Eyes Shape and colour 5 5 point  

Colour  5 point 
Body Shape, size, bone structure 

leg and shape of paws 20 20 point 

Tail Length and shape 10 5 point 
Coat 
  

Body colour and points 10 10 point 
Quality and texture, length 10 10 point 

Gloves  On the front feet 
On the hind feet  
Gloves 
Gauntlets  
Uniformity and symmetry of gauntlets and gloves 

5 
5 
 

5 
5 

5 point 
5 point 
5 point 

Condition  5 5 point 

 

Motivation til ændring af standarden for Den Hellige Birma: 
Der arbejdes i hele Europa på at få en ny og bedre standard, som passer bedre til de øvrige katte i kategori 
1.  I standarden er der direkte fejl og mangler, i forhold til hvordan kattene ser ud, og også i forhold til hvad 
de gode Fife dommere vægter. Derfor har vi i specialklubben ”Klubben for Den Hellige Birma” afholdt et 
stormøde, hvor standarden er gennemgået og ændringer blev udarbejdet. Der er bred enighed om at vi 
ønsker disse ændringer. 

Det skal oplyses, at Breed council har fået vores ændringer og der er bestemt vilje til disse, dog har nogle af 
de andre lande også ændringer. Men det mener vi må forhandles. Vi ønsker fra Klubben for Den Hellige 
Birma at vores ændringer kommer med til Fifes generalforsamling 2019. Inden der skal afholdes GF i Fife, 
har vi også fået alle de andre landes forslag og vil tage stilling til dem alle. 


