Felis Danicas Forretningsudvalg
Referat af telefonmøde den 28. marts 2012.
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Deltagere: Bette Lind (BL), Aase Nissen (AN), Hanne Kaarsberg (HK), Kirsten Ulsø (KU), Inge
Nord (IN), Susanne Wehnert (SW), Brian Sørensen (BS), Jørgen Seeman (JS) og Camilla Scharff
(CS).
Ad 1. Godkendelse af referat
Beslutninger truffet pr. mail:
 Udstillingskarantæne til medlem på grund af udstilling af drægtig hunkat.
 Opstilling af kandidat til FIFe Show Commision (kandidat har efterfølgende takket nej til
opstilling i år).
 Udstillingskarantæne til medlem.
 Tildeling af advarsel samt udstedelse af lukkede stamtavler til et kuld på grund af parring med
hankat med avlsforbud.
 BL har sendt svar til FIFe’s arbejdsgruppe angående ændringer i udstillingskategorier mv.
 BL har sendt svar til Maine Coon opdrætterne, som har klaget over hinanden.
 Sponsoraftale med Royal Canin godkendt.
Ad 2. Kassereren
Der er ikke modtaget status fra kasserer.
Ad 3. Stambogsføreren
Der er udsendt status – det ser positivt ud med antal af nyregistrerede stamnavne.
Stambogssystem:

Der er en udestående ’gratis’ opgave, som er tilretning af EMS-listen, så nye EMS-koder ikke skal
oprettes manuelt.
Det fungerer godt med blanketten til attester, og der kan tilføjes nye hvis behovet opstår.
Der er gjort klar til elektronisk titelregistrering. BL udformer blanket til elektronisk tilbagemelding.
Mødet mellem stambogsfører og stambogssekretærer er ikke afholdt, da der har manglet
tilbagemeldinger fra stambogssekretærerne. Der bliver givet besked til formand for klubben, hvis
sekretær/er ikke svarer, så der kan blive sat en dato for mødet.
Der skal undersøges priser på at få lagt stambogen på nettet, som besluttet på en tidligere
Plenarforsamling.
Ad 4. Felis Danicas råd mv.
Avlsrådet:
Avlsrådets afgørelse om afvisning af avlsprogram støttes, da der er for mange mål i et enkelt
program. De opdrættere, som har udarbejdet avlsprogrammet og klaget over afgørelsen henvises til
at tale med AR om hjælp til at få udarbejdet et sundhedsbaseret avlsprogram.
Mentorrådet:
KU oplyste, at der afventer en blanket til brug for ansøgning af midler til opdrætteruddannelsen.
Budgettet afventer udfald af ansøgningen.
Der er ikke sat dato på hvornår undervisere mv. skal være aftalt på plads. Mentorrådet arbejder på
det.
Det foreslås, at der laves en ’brevkasse’ (mailadresse), hvor opdrættere kan stille spørgsmål – i det
omfang de ikke benytter deres klubbers konsulenter og bestyrelsesmedlemmer – BL spørger udvalgt
person om han vil være interesseret i at bestyre en sådan.
Mæglere:
Lisette Henriksen vil gerne være sekretær/koordinator for mæglerne.
Forslag til mæglere diskuteret.
Ad 5. KM
Royal Canin fortsætter som annoncør i kraft af sponsoraftalen.
Redaktøren gør et rigtig godt stykke arbejde!
BL har kigget på løsninger til e-publikation, prisen er ca. 2.000 kr. pr. blad – eventuelt en løsning,
som også kunne bruges til WS-katalog.
Da det ikke vides hvor stor interessen er for KM som e-publikation kunne det lægges online fx 1
uge før udgivelsen, så det kunne måles hvor mange der vil bruge løsningen.
Ad 6. Klagesager
Ingen klagesager pt.
Ad 7. FD-aktiviteter
Elektroniske arbejdsgange:
Titelregistrering er stort set klar til brug – enighed om at det igangsættes så snart det er klart.
Topkatte-regler:
Kom ikke med i KM i sidste nr., topkattene skal præmieres på Katteklubbens udstilling i oktober, så
reglerne skal med i næste KM.
Årets steward:
Send blanketter til BL.

Enighed om at konceptet bør ændres, da de fleste blanketter alligevel er udfyldt med topkarakterer
eller slet ikke udfyldt i visse dele. Eventuelt så chefstewarderne i klubberne indstiller til Årets
steward.
WS 2013:
Tak til BS for rigtig fine skitser til halplan. BL vil fremlægge skitse 1 for Ålborg Event , uden at vi i
øvrigt lægger os fast på, at det skal være den endelige.
BL og IN skal have møde med Ålborg Event den 17. april, hvor der gerne skulle komme styr på
hotel samt tilskud til hal, katalog og hotel mv.
Aalborg Event skal desuden høres om de eventuelt kan hjælpe med at få flyselskaberne til at sætte
ekstra afgange til kattefolk ind i forbindelse med udstillingen.
Webmaster til WS-site? Forslag modtages gerne!
Ad 8. Eventuelt
 BL laver opdateret liste med hvilken straf enkelte forseelser giver, så medlemmerne kan se
hvad det ’koster’ at overtræde reglerne. Afledt af sagen om parring med hankat med lukket
stamtavle laves forslag til skærpet straf ved gentagelse.
 Forslag fra Colourpointen om øjenlysning på udstillinger for at checke for brug af atropin –
ikke umiddelbart tilslutning til dette.
 Mail fra FIFe’s LO-Commision vedrørende spørgeskema om LO-system. BL laver udkast til
svar.
 Ole Amstrup har lavet et indlæg til KM om stambogssystem. BL sender brev og svar.
 Til næste møde – antallet af udstillinger i Danmark.
 KU oplyste, at Katteklubben havde undersøgt forholdet med at medlemmer figurerede på flere
medlemslister. Det drejede sig om 2 medlemmer, der var fejl vedrørende.
Ref. CS

