Referat af FU-møde den 18. januar 2015
Deltagere:
Bette Lind (BL), Susanne Wehnert (SW), Brian Sørensen (BS), Inge Nord (IN), Kirsten Ulsø (KU), Poul Kiærulf
(PK), Mette Usbeck (MU), Tanja Petersen (TP), Camilla Scharff (CS).
1. Godkendelse af referat
a. Beslutninger truffet pr. email




Udstedelse af karantæne til XXXXXX for overtrædelse af FIFe’s registreringsregler § 2.3.3 – salg af
uvaccineret killing – karantæneperioden er 30.11.2014 – 30.06.2015.
Udstedelse af advarsel til XXXXXX for overtrædelse af FD´s etiske regler.
Udstedelse af karantæne til XXXXXX for overtrædelse af Fife B&R § 3.3 ”vedrørende
kuldhyppighed”, samt FD´s nationale stambogsføringsregler § 4 ”udlevering af killinger uden
ledsagelse af stamtavle” – karantænen løber frem til 15.12.2015.

Referat og beslutninger godkendt.
2. Kassereren
a. Status
Status er ikke modtaget.
BL tager en snak med kassereren om hvad planerne for det kommende år er.
b. Budget
Stambogsførers timeantal skal reduceres, BL taler med Heidi.
3. Stambogsføreren
a. Status
Status modtaget, ingen bemærkninger til denne.
Budget gennemgået – kan først laves færdigt, når vi har de aktuelle tal for 2014.
4. Felis Danicas råd
a. Opsamling på møde med råd
Det var et positivt møde, med mange gode emner til kommende arbejder i FU.
FU afventer oplæg fra LST og PK på materiale til brug for undervisning.
5. Kattemagasinet
a. Status

Redaktøren har sendt status – der er en del materiale, der forventes indkommet i 2015.
6. FD aktiviteter
a. FIFe seminar
Dagsorden er på plads, der mangler lidt info om hotel (SW vender tilbage) og priser.
Emner: NFO, Avls- og registreringsregler, Europé, Nye standarder mv.
b. FD Jubilæumsudstilling 2016
Forslag om den 18.-19. juni 2016, afholdelse på Fyn.
BS undersøger hal.
c. Videre forløb i forhold til bekendtgørelse
BL er i gang med lave et skriv til ministeriet med vores synspunkter – spørgsmål om den skal forbi de
organisationer, der støttede op om vores synspunkt. Der skal også søges foretræde for ministeriet.
Vi skal have en snak med dyrlægerne om tidlig neutralisering.
7. Eventuelt
Inge Nord udnævnt som presseansvarlig.
Møde slut kl. 18.00 / referent Camilla Scharff

