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Stamtavle udformning 
  
Susanne W: det er vigtigt at vi holder fat i at vi har et kvalitetsprodukt at levere - stamtavlen skal se officielt ud. 
Pia Nyrup: importer i NL registreres kun, ingen ny stamtavle.  Aner registreres først når katten bruges i avl.  Vil 
stadig gerne ha' fysisk stamtavle 
Camilla: vil gerne ha' vi kunne vælge selv - så kun stamtavle leveres til katte til fx kæl 
Flertal for *mulighed* for fysisk stamtavle - dette skal være standardvalg, men kan fravælges 
Beata: alt andet kommer elektronisk, og er lige så gyldigt 
Camilla: vi skal ikke fjerne muligheden for at få fysisk stamtavle - men en pdf-fil skal tydeligt indikere, at det er en 
pdf-fil udstedt af FD, og *printet* af opdrætter. 
Linda: Opdrættere vil nok fravælge stamtavle på print hvis det koster ekstra. 
Lars: skal nok koste det samme, uanset hvilken levering, som default får du den på pdf - den kommer altid på pdf. 
Der kan også snydes i dag hvis man vil. 
Birgit: ang. profilering for FD - det burde være obligatorisk når man overdrager kat til anden ejer, at der følger 
officielt fysisk stamtavle med ud. 
Camilla: synes ikke om regler om at kat skal følges af fysisk stamtavle men opdrættere skal opfordres til at levere 
stamtavler fysisk. 
Inge: stadig at fysisk stamtavle produceres hos Felis Danica 
Susanne W: kan bedst lide, at fysisk stamtavle laves som default, fordi de fleste leveres som kælekat. 
  
Konklusion: Vi vil i en 2 årig periode levere begge dele, og lave høring bagefter. Dette sættes i værk efter 
1.1.2019.  Der indsættes produceres af "klubwebside" der hvor der i dag står stambogssekretær. Sekretær kan 
underskrive fysisk stamtavle, hvis de lyster. PDF-filerne sendes til stambogssekretærerne. 
  
Dortemarie: vil gerne ha' fysisk stamtavle 
Pia: vil altid gerne ha' en fysisk stamtavle 
  
Stamtavledesign: 
Vi skal lave et layout til en 1-sidet løsning - denne skal høres i FU, i klubbestyrelserne. Vi viser det på SPK mødet. 
FU og klubbestyrelser skal være enige om layoutet, sådan at dette kan præsenteres for spk - altså senest 19. 
januar, da spk-mødet ligger 20. januar. Klubberne præsenterer det for deres medlemmer på deres 
generalforsamlinger.  
  
  
Importstavler: 
Katten oprettes i stambogen - men uden aner som udgangspunkt 
Der skal indsendes en fysisk original-stamtavle, som så skal stemples/mærkes på anden måde med FD nummer. 
Hvis importør ønsker dette, og betaler, kan fuld stamtavle oprettes med det samme, ellers gøres dette først når 
katten anvendes i avl. Hvis der ikke kan fremskaffes en fysisk originalstamtavle, skal fuld FD stamtavle udarbejdes 
med det samme.  Dette indføres først med indførsel af nyt system, og prisen fastsættes samtidigt. 
  
  
Arbejdsgange ved produktion af stamtavler 
Er selvbetjening vejen frem? 
Marianne: Det er ikke alle, der er særligt gode til at kende ems koder og farvebetegnelser. 
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Pia: rigtigt mange bruger vores online formular 
Camilla: de vil ha' selvbetjening, hvis det bliver billigere. Skal pdf'en sendes før de fysiske stamtavler produceres? 
  

1. Produktion af fysiske stamtavler skal ske hos den ansatte stambogsfører? evt. hos stambogsekretærer i 
klubberne? 

2. Klubbens stambogssekretær skal se rekvisitionen før den kommer til stambogsfører 
3. Klargjorte stamtavler skal først tjekkes af stambogssekretær, før stambogsfører producerer 
4. Kan stambogsfører erstattes af frivilligt arbejde fra stambogssekretærerne? 
5. Der bør altid være én person, der har ansvaret som stambogsfører - kan være en lønnet eller ulønnet 

position, og kan fx løftes af en eksisterende stambogssekretær 
6. Hvis vi kører med en løsning med en stambogsfører, der ikke producerer, laves alt arbejde hos 

stambogssekretærer i klubberne, mens stambogsfører er databaseansvarlig, og dataansvarlig, og udfører 
primært kontrolarbejde. Der skal laves en kontrakt med stambogsfører - vi hører advokaten om et bud på 
en kontrakt. 

  
  
Der skal laves et nyhedsbrev fra FU som klubberne kan udsende til alle medlemmer 
Lars laver udkast til nyhedsbrev. 
 


