Referat fra FU telefonmøde d. 16. juni 2022

Deltagere: Bette Lind (BL), Susanne Wehnert (SW), Inge Nord (IN), Lisette S Henriksen (LSH), Susanne Høj
Andersen (SHA), Beata Frölich (BF), Susann Stryg
Afbud: René Nielsen
Godkendelse af referat fra mødet d. 9. april i Nyborg
Godkendt
Beslutning truffet pr. mail
• Godkendelse af FD-svar til fødevarestyrelsen
• Indkøb af Creative Cloud abonnement til BL
• Svar fra FIFe vedr. poly-MCO og registreringen
FD udarbejder et forslag til Plenarforsamlingen 2023 (FIFes GA) vedr. krav om dyrlægeattest ved import
af katte, hvor mindst én af forældrekattene i stamtavlen er registreret som polydaktyl, som
dokumenterer, at den importerede kat ikke selv er polydaktyl
• Vejledning til oprettelse af killinger med chipnummer opdateres
• Overvejelse vedr. import af hankatte efter udførte parringer
Med afsæt i overtrædelse af en given regel blev det besluttet, at der pr. 1. august 2022 udløses en
advarsel samt et ekstra omkostningsgebyr på kr. 150 ved overtrædelse af denne. BL udarbejder et
udkast, som annonceres på FB, FDs hjemmeside samt i hovedklubbernes nyhedsbreve
Nyt fra Kassereren
Intet.
Nyt fra stambogsføreren
Vi er p.t. bagud med omsætningen af stamtavler, som i år er på 1120 ift. 1617 sidste år. Der var enighed
om, at vi går hårde tider i møde, men at der arbejdes videre med at fremme racekatten.
Der er været en del importer, samt problematik om import af russiske katte, hvor katte indført før 1. marts
selvfølgelig skal accepteres.
Nyt fra råd og nævn
Avlsrådet
Intet
Mentorrådet
FU behandlede MRs henvendelse vedr. idéer til markedsføring af Diplomopdrætteruddannelsen.
LSH er tovholder på kontakt og info til MR hva. de på mødet besluttede punkter.
Mæglerordningen
Intet
Kattemagasinet
SHA kontakter Birgit Holme hva. en kortere frist fra trykker til distributør, som p.t. er rimelig lang.
KMs fremtidige form blev drøftet og udestår.
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FD-aktiviteter
Scandinavian Winner
En endelig tilbagemelding på hallen i Kolding udestår p.t.
Infoshows
Disse tiltag ligger over, bl.a. pga. manglende deltagelse og stigende benzinpriser.
Dyrskuer
Roskilde dyrskues fremtid blev drøftet med div. alternative afholdelsesformer bl.a. som national udstilling
eller status quo racefremvisning. LSH er projektleder og afdækker mulighederne med Roskilde dyrskue.
Næste dyrskue afholdes 2-4. juni 2023.
De meget gamle bure som tidligere har været i brug, kan kassereres efter Mis-dyrskueudvalgets ønske.
FDkat
Microchipnummer er tilføjet.
Gave til MR
Det blev besluttet at sende en buket blomster til Marianne Rasmussen, Husum Dyreklinik ifm. hendes
otium. MR har bl.a. undervist på diplomopdrætteruddannelsen gennem en årrække.
Web og sociale medier
Det er ikke lykkedes BF at få en tilbagemelding fra den tidligere kontaktede influencer.
Andre mulige tiltag til styrkelse af FD blev drøftet, og det blev besluttet at gå på Instagram.
Eventuelt
IN skal bestille FIFe-kokarder og modtager i den forbindelse gerne ordrer fra samtlige hovedklubber.
LSH spurgte til hovedklubbernes regler ifm. eksklusion af et medlem, som er pålagt af FU. Det besluttedes,
at alle hovedklubber bør have én fælles tekst og procedure fremadrettet. SW udarbejder et forslag til
denne.

SHA 17.06.22

