Referat af telefonmøde den 20. juni 2018

Deltagere:
Afbud:
Referent:

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

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
a. Beslutninger truffet pr email
2. Kassereren
b. Status
c. Endelig godkendelse af budget 2018
3. Stambogsføreren
4. Råd mm
d. Mentorråd
e. Avlsråd
f. Mæglerordning
5. Kattemagasinet
g. Status og Annoncering
6. FD aktiviteter
h. GDPR i FD og klubregi
i. Strukturdebat – status og aktiviteter
j. Forum arrangement
7. Web og sociale medier
k. Aktiviteter
8. Eventuelt

Ad 1. Referat
Referat er godkendt.
Beslutninger som er truffet via mail.
Hobbyudstilling Colourpointen 29.07.2018 i Sorø
Dispensation i.f.m. udstilling – som udgangspunkt er det formand og sekretær der retter
henvendelse til Fifé – i visse sager er det en ekspeditionssag at bede om dispensation
Dansk Silver Katteklub lukker 30.06.2018
Juniorhandling – kan udføres uden børneattest.
Ad 2. Kasserer
Udsættes, da der ikke er modtaget materiale.
Ad 3. Stambogsfører
Stambogsfører holder ferie i uge 27 og 28 og igen midt slut august.
Der er oprettet et forum til alle stambogsførere i klubberne, så der kan oprettes en FAQ.
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Vi skal have fundet nogle datoer, så vi kan se det finske system. Mulighed for at klubberne kan have hver
deres område, hvilket gør at medlemmerne selv kan taste data ind til stambøger. Det er muligt at have
udstillingsoplysninger med videre. Norge er overgået til det finske system, og er meget glade for det.
Ad 4. Råd m.m
Vi har ikke modtaget nogen informationer fra råd og nævn.
Ad 5. Kattemagasinet
Kattemagasinet er forsinket p.g.a fejl ved trykkeriet. Kommer på hjemmesiden. Der er ingen der har
påtaget sig opgaven med annoncering.
Der mangler medlemmer til redaktørgruppen fra Katteklubben, Racekatten og Darak.
Ad 6. FD aktiviteter
GDPR
Fremover skal alt materiale med personoplysninger uploades via vores cloud-løsning, og må ikke sendes
rundt på mail. BL er FDs dataansvarlig.
Der skal kigges på FDs § 4, således at vi har et nyt forslag klar til næste plenarforsamling.
Såfremt FD beslutter at anvende et online system, vil data behandles
Kataloger behøver ikke at indeholde adresseoplysninger, men det er op til klubberne.
Strukturdebat – klubberne mangler at sende materiale til FU. Det skal sendes til FU indenfor en uge, så
vores debatmøder kan få et fornuftigt indhold. Susanne sender et forslag på de emner der løses overfor FD
og opgaver der løses i klubberne.
KU sender en reminder på strukturmøderne, og der skal deltage medlemmer fra alle klubberne
18. august i Brønshøj og 8. september i Kolding
CS mangler status fra Forum. Fremvisning fredag og søndag, og national udstilling lørdag. 3 dommere, helst
danske eller sydsvenske. Hvis der skal holdes et foredrag bør alle klubber lægge hovederne i blød.
Oplæg modtaget den 16. januar. Det blev besluttet efter specialklubmødet besluttet at CS er tovholder, og
at udstillingen holdes i samarbejde mellem Racekatten og Darak. Opstilling torsdag den 27. september.
FD er sponsor for aktiviteten. Budget mangler og priserne for tilmelding skal justeres derefter.
Ad 7. Web
FU sender en skrivelse ud om tonen i debatterne både i special- og hovedklubber. BF udarbejder et forslag
til skrivelsen. Kraftig henstilling, men ikke en irettesættelse.
Ad 8. Eventuelt
Der er tavshedspligt om verserende sager og andre informationer, der endnu ikke er aftalt. Først når sagen
er afsluttet, må sagen debatteres i offentligt rum.
Karantænereglerne bør revideres snarest muligt.

