Referat fra FU-telefonmøde d. 25. august 2021

Deltagere: Bette Lind (BL), Susanne Wehnert (SW), Lisette S Henriksen (LSH), Susanne Høj Andersen (SHA),
Annette Søndergaard (AS), Beata Frölich (BF)
Afbud: Inge Nord (IN), René Nielsen (RN),
Beslutning truffet pr. mail
• Referatet fra FU-mødet d. 22. maj er godkendt og ligger på hjemmesiden
• Vedtagelse af afholdelse af 2 møder vest/øst om generel etik og moral
• Godkendelse til afholdelse af hobbyudstilling i ”Perser & Exotic klubben”
• Godkendelse af brev der skal medfølge nye stamnavne
• Fremvisning og bestilling af foldere om opdræt, FIP osv.
• Aftale om deltagelse ved FIFes GA i Riga af Inge og Bette

Nyt fra stambogsføreren
Der er p.t. stambogsført 2136 katte i år mod 2088 på samme tidspunkt sidste år.
BL orienterede om status på FDkat. Endnu en klub er på vej ind i systemet, hvilket kan afstedkomme, at
vores ønsker til FDkat forsinkes.
Nyt fra kassereren
Kassereren havde fremsendt en status vedr. økonomien pr. 30.06.2021.
Dette viste et fint resultat med et overskud pt. på kr. 147.000. Udeståender er p.t. udgifter til FIFes GF (som
er udsat), FU debatmøder vedr. Etik og moral samt killingelisten.
Nyt fra råd og nævn
Avlsrådet
Intet
Mentorrådet
MR ønsker afholdt et møde for mentorerne, hvilket der er givet grønt lys til at arbejde videre med. LSH er
tovholder på projektet fra FUs side – også hvad angår budgettet.
Vejledningen vedr. mentorordningen skal tilrettes, hvad angår ordlyden om mulighed for skift af mentorer.
BF udarbejder en passus til denne.
Mæglerordningen
Mæglerordningen havde indsendt status til FU. Arbejdet pågår, og en overtaget sag fra sidste år er lukket,
ligesom 2 andre sager er afsluttet.
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FD-aktiviteter
Etik og moral møder i Øst og Vest
Mødet i øst blev afholdt d. 22. august, og vest afholdes d. 29. august. Det er foreløbig besluttet:
• at FD linker på Facebook til FDs officielle klubber
• at private Facebook-grupper (hvor ejere er medlemmer af en FD-klub) er ansvarlige for at overholde
FDs regelsæt
FIP Folder
AS har fået tilladelse til, at vi bruger de af hende fremsendte dyrlægebilleder og samtidig tilknytter nogle
kommentarer til disse. SW har ligeledes adgang til billeder til brug for folderen.
Spørgeskemaundersøgelse vedr. sundhed ved fødsler
Med afsæt i at flere og flere hen over de sidste par år – på tværs af racer – har oplevet afvigelser i form af
bl.a. små kuld, døde killinger, killinger med forskel i vækst o.a. drøftedes udarbejdelse af et neutralt
spørgeskema, hvor der spørges ind til disse med henblik på at kortlægning af afvigelser. Anonymitet kan
sikres via login på H-klubbernes hjemmeside. BF kontakter KU for et eventuelt samarbejde, og SW tager
teten med udarbejdelse af et spørgeskema.
Håndtering af ejere af hunkatte med hver sit stamnavn
Emnet blev drøftet, og BL udarbejder en tekst til et udkast til bekendtgørelse om sameje af hunkatte.
Killingeliste via FDkat
Der er intet nyt vedr. killingelisten i forhold til de af FD ønskede tiltag.
Eventuelt
Kassereres adgang til karantæneliste blev drøftet. Dette sker via FDkat, som medlemsregistranter skal
tjekke, inden et medlemskab accepteres.
Under punktet drøftedes GDPR-reglerne, som fortsættes på et kommende møde.
SHA 23.09.21

