Referat af telefonmøde 21. september 2017

Deltagere:
Afbud:
Referent:

Bette Lind (BL), Susanne Wehnert (SW), Inge Nord (IN), Kirsten Ulsø (KU), Beata
Fröhlich (BF), Susanne Høj Andersen (SA), Camilla Scharff (CS),
Dortemarie K. Nielsen (DN), René Nielsen (RN), Brian Sørensen (BS)
Beata Fröhlich

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
a. Beslutninger truffet pr e-mail
2. Kassereren
a. Status
b. Prisliste
3. Stambogsføreren
4. Råd m.m.
a. Mentorråd
b. Avlsråd
c. Mæglerordning
5. Kattemagasinet
a. Status og annoncering
6. FD aktiviteter
a. Udstillingsformer
b. Klagehåndtering
c. SPK vedtægter Kurielean
7. Web og sociale medier
a. Fælles salgsplatform
8. Eventuel
Ad 1. Godkendelse af referat
Der er ikke truffet beslutninger pr e-mail.
Ingen bemærkninger til referat. Referat er godkendt.
Ad 2. Kassereren
Prisliste som fremsendt d. 20. september 2017 er gældende.
Ad 3. Stambogsfører
Der har været forlænget ventetid blandt andet på grund af printerproblemer. Det går rigtig fint med brug af
GLS. De fleste stamtavler er fremme dagen efter afsendelse fra stambogsfører. En kopi til brug for
udarbejdelse af stamtavler skal være tydelig. Er den det, er der ingen udfordringer i arbejdet.
Ad 4. Råd
Mentorråd: Der var en positiv stemning på mødet for alle mentorer. Fuld opbakning fra mentorerne. Der
blev spurgt til kørselsgodtgørelse. Rådet har holdt udgifterne nede, og FU har godkendt rådets oplæg til
budget. Avlsrådet var på besøg. Esben fortalte blandt andet om avls-programmer.
Avlsrådet: er i fuld gang med at besvare PEXOs henvendelse om anbefalinger. Der er en dialog i gang. Der
bliver taget kontakt for at høre om sundhedsudvalget kan hjælpe.
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Mæglerordning: Der har været en enkelt sag, hvor den ene part ikke ville deltage i en dialog.
Ad 5. Kattemagasinet
Såfremt der er indsendt artikler til Kattemagasinet, og redaktøren foretager ændringer, skal disse sendes til
godkendelse hos forfatter. Såfremt forfatteren ikke når at godkende redaktørens ændringsforslag, trækkes
artiklen og afventer publicering.
Annoncer: Ingen har hørt noget. FU tænker videre om der er nogen der kan påtage sig opgaven.
Ad 6. FD Aktiviteter
a. Udstillingsformer – KK samarbejde med TICA? FU debatterede hvorledes det sikres at klubber
under FD ikke utilsigtet kommer til at reklamere for ”forbudte” racer i forbindelse med afholdelse
af fælles udstillinger.
b. Klagehåndtering:
FU debatterede hvorledes FD kan understøtte arbejdet med eventuelle klagesager. Hvordan
håndteres sager hvor den ene part ikke vil deltage i et mæglingsforsøg? FU vil udarbejde et forslag
til en arbejdsbeskrivelse, specielt i forhold til klagesager vedrørende avls- og registreringsreglerne.
BL og BF kigger på arbejdsbeskrivelse og tekst.
c. SPK Kurilean Bobtail har sendt deres vedtægter ind. FU godkender vedtægterne uden
bemærkninger.
Ad 6.b: Vi oplever fra tid til anden, at der er problemer med at løse stridigheder mellem opdrættere, ind- og
udenlandske. Vi har kun vores mægler ordning, og hvis den ene part ikke vil deltage, har vi intet, udover det
pres en klub kan lægge på sit medlem. Lad os vende om vi kan finde frem til en ensartet måde at gå frem i
sådanne sager.
Ad 7. Fælles platform
Vi er nødt til at undersøge økonomien for en eventuel platform, før vi kan diskutere klubbernes betaling.
De enkelte bestyrelser skal diskutere følgende:
Hvis vi skulle have en fælles platform:
Er det en god ide at få en fælles platform til salg af killinger?
Hvilket ambitionsniveau har vi for platformen?
Hvilke fordele og ulemper er der?
Er der ønsker til indhold?
DKK har en server, database – hjemmeside. Vi kan undersøge muligheden for et samarbejde, såfremt
klubberne og FD ønsker platformen?
Er det muligt at søge sponsorater – hvilke omkostninger er der
Se på www.købhund.dk - det skal være lækkert hvis vi skal have tilsvarende.
Punktet fortsættes på næste møde.

Ad 8. Eventuelt
BF samarbejde med Anne Sørensen om en tekst om hybrider. Afventer afholdelsen af dyrlægeseminar.
Lisette har tidligere fremsendt et forslag om en racefremvisning i FD-regi – BF præsenterede det foreløbige
resultat.
Pjecer – til genoptryk ingen revision. BL sender til tryk.
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KU: fysisk mødedato i december? aflyses.
Til FU-mødet den 9/11 skal vi tale budget 2018.
Plenar afholdes sidste søndag i februar 2018.
Søndag den 21. januar 2018 til fysisk møde med specialklubberne.

