FU-møde 22. januar 2012
Fra FU deltager Christina Kyed, kasserer, Heidi Tværmose, stambogsfører, Kirsten Ulsø,
Katteklubben, Inge Nord, Katteklubben, Susanne Wehnert, Jyrak, Brian Sørensen, Jyrak, Camilla
Scharff, Racekatten, Vivi Fletcher, Racekatten, Aase Nissen, Darak, Torsten Jespersen, Darak.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat
a. Beslutninger truffet pr email
2. Kassereren
a. Status
3. Stambogsføreren
a. Status
4. Felis Danicas råd - opsamling på formiddagens møder
a. Avlsrådet
b. Mentorrådet
5. Kattemagasinet – opsamling på formiddagens møde
6. FD
a. Overgang til elektronisk sagshåndtering
7. Klagesager
8. Eventuelt
Ad. 1 Godkendelse af referat 23. november er godkendt.
Forslag til advarsel, forslag fra AR: VEDTAGET (28.11.11)
Imødekommet ansøgning om dispensation vedr ID mærkning af testede katte (28.11.11)
Vedtaget Proprosal regarding Breeding and Registration Rules FD 2012 (05.12.11)
Forslag til ændring af FD nationale stambogsføringsregler § 4.1.1 ændring af navn og køn + § 4.1.2.
ændring titel. Vedtaget (mail 29.12.11)
Reprimande og advarsel til medlem vedr. overtrædelse af regel om registrering af alle killinger på
en gang (mail 29.12.11)
Tvist vedr stamnavn – FU kan ikke reagere på det foreliggende grundlag Vedtaget (01.01.12)
Vedr fusk med stamtavle – morkatten og killingernes stamtavler lukkes. Disse kan kun åbnes,
såfremt morkattens originale stamtavle med gyldig attest kan fremskaffes (08.01.12 & 17.01.12)
Tvist blandt medlemmer – FU fremsender ”advarsel” (mail 08/09.01.12)
Anmodning om tilladelse til registrering af import kat udfra kopi af stamtavle – ikke imødekommet,
der skal rettes henvendelse til ANFI vedr. leveringstid på stamtavle (mail 16.01.12). Heidi retter
henvendelse.
Ad. 2. Årets regnskab viser et underskud på 107.619 kr. Antallet af stamtavler er gået drastisk ned,
så vi er desværre nødt til at sætte stambogsføreren yderligere ned i timetal, således at hun kommer
på 28 timer pr. uge.
KM-taksten bliver på 3,04 i 2012. Vi kører fast på statens takst -20%.
Alle råd og nævn skal opfordres til at bruge telefonmøder.

Christina går af som kasserer. Der er p.t. ikke fundet nogen afløsning. Hun har ikke tid til at deltage
i møderne. FU mener ikke mødedeltagelse er påkrævet. Christina tænker over et par dage, om hun
kan overtales til at fortsætte.
Budget 2012 vedtaget.
Ad. 3.
Heidi har haft det nye stambogsføringssystem til gennemtest.
Der kan ikke udskrives sundhedsblade før systemet kører.
Det er katte, der registreres efter 1.1.2012, der skal have attester. Det er altså ikke fødselsdato, men
registreringsdato, der er gældende.
Der ligger to sager hos Heidi hun ikke kan få afsluttet. Vedtaget, at hun blot skal afslutte sagerne og
så må medlemmerne henvende sig efterfølgende for at få ændret stamtavlerne.
Vedtaget, at der skal indsendes original stamtavle for at få lukket en stamtavle.
Heidis udkast til blanket til ændring af stamtavle vedtaget.
Susanne forespugte på avlsprogram på Selkirk Rex. Heidi forsøger at finde det.
Ad. 4
a. Intet til opsamling.
b. Intet til opsamling.
Ad. 5
Vivi finder pris på at sætte KM 8 sider ned hver udgave.
Ad. 6
Heidi indkalder alle stambogssekretærerne til møde vedr elektronisk sagshåndtering.
Vi arbejder på, at alt kan foregå elektronisk pr. 1/7 2012.
Det bør undersøges om man kan lave en form for underskrift via kode
Ad. 7
Ingen kender til klagesager.
Ad 8
Der skal arrangeres stewardkurser både øst og vest for Storebælt i løbet af 2012. Kan evt lægges en
lørdag forud for en udstilling, hvis det er muligt.
Lone Lund ønsker at opstille til standard og dommerkommisionen. Det er der ikke flertal for.
Jyrak anfægter Katteklubbens medlemsliste 2011, da den - ligesom sidste år – indeholder flere
Jyrak medlemmer.
Referent Vivi Fletcher

