Referater møde SPK - råd og nævn
21. januar 2018
FU: Bette Lind (BL) Susanne Wehnert (SW) Brian Sørensen (BS) Camilla Scharf (CS)
Susanne Høj (SH) Dortemarie Kaplers (DK) Mette Usbeck (MU) Kirsten Ulsø(KU) Inge Nord
(IN)
Kort FU møde:
Da DARAKs referent ikke var til stede, indvilgede IN (undtagelsesvis) i at tage referatet.
BL klager over manglende respons fra klubberne, bl.a. vedr deltagelse i Forum-udstillingen.
Camilla tager bolden.
Opfordrer klubberne til at tage ansvar for at stille en person til rådighed i KM-redaktion.
Kort snak om registrering af frivillige tests. Kan lade sig praktisere, hvis en specialklub skulle
ønske det.
Møde avlsråd (AR):
ad 1. Eva Køhler orienterede om arbejdet.
Antallet af sager og typer.
Avlsanbefalinger (birma næsten klar).
vedr anbefalingerne var der en debat om, at disse skal være udformet så nye killingekøbere
ikke bliver afskrækket pga listen af evt fejl/mangler/lidelser, men være et redskab for
opdrætterne.
Har videregivet data (anonyme) til norsk forskningprojekt vedr fødslers fordeling på året.
ad 2. FD kunne godt tænke sig at få tilbagemelding på, hvordan det generelt ligger med
gennemførelse af godkendte avlsprogrammer.
Forskellen mellem avlsråd og sundhedsudvalg(SU) blev drøftet.
AR: arveligt
SU: smitsomt - selvfølgelig kan der bliver overlap (f.eks FIP)
ad 3. AR bruger stadig Twikky (husker ikke hvordan det staves…) opfordret til at bruge FDs
office.
AR har selv fundet ny kandidat til posten der bliver ledig.
Mentorråd:
Lisette Sigsgaard (LS), Brian Daugaard (BD) Flemming Vorbeck (FV), Laila Andersen (LA)
ad 3. BL takkede for fremmødet men gjorde opmærksom på, at de ikke behøvede være der
alle. Der blev spurgt ind til den store difference der var udgifterne til undervisere på
diplomuddannelsen i forhold til sidste år. Hvilket FU senere har fået en forklaring på.
ad 2. Der blev talt om evt at SKYPE underviserne for at holde udgifterne nede.
Mentorerne har et par meget tunge opgaver, hvor et alm undervisningsforløb ikke er muligt
og måske i sidste ende må opgives.
ad 1. Der er udarbejdet årsrapport, som FU har fået tilsendt.
alle genopstiller.
Mæglerordning:
Tidligere mægler har valgt at stoppe.
ad 1. Og FU havde fundet 2 nye frivillige, hvilket FU er svært tilfredse med:
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Helle Høybye(mødt) og Pia Kjeldgaard (syg).
Der blev lavet en forventningsafstemning.

redaktør:
Redaktøren var ikke mødt, da hun allerede i november havde planlagt udstillingsforløb.

SPK-møde.
Deltagere:
Pexo - Jørgen Billing og Bettina Petersen
SUA - Margit Thomsen
BB - Annemarie Stengaard og Lene Nielsen
Rex- Jacob Vedel og Christina Bøves
Birma - Linda Grøtner
Ragdoll- Susan Jonassen og Niels Lynge
Main Coon - Simone Søderberg og Stine Skjødt
DSO - Charlie Riis
Skovkatte: Pia Børresen, Helene Carstensen og Annie Dahl
Europe- Eva Køhler
desuden deltog alle rep fra råd, nævn og mæglerordning.
ad 1a. Stamtavlestatistikken blev gennemgået og klubberne bød ind med forslag til hvordan
interessen for opdrættene forsøges skærpet.
ad 1b. Gennemgang af stamtavlens vej fra opdrætter til forbruger.
Hvad der kræves for en “glat” procedure.
PEXO foreslog mulighed for at lave et Expresgebyr for at kunne “springe køen over”.
ad 2. Kort gennemgang af indlæggene fra kongressen samt henvisning til offentliggjorte
tekster.
SW fremførte FDs holdning til Dyrlægeforeningens initiativ vedr. brachycephale katte. Og
PEXO opfordrede til at de fik en repræsentant med i arbejdet.
Samtlige specialklubber var enige om, at dommerne skulle dømme efter standarden!
Udløste lidt snak om, at f.eks stor ikke betyder størst osv.
ad 3. Orientering vedr forslag til plenarforsamlingen med begrundelser,
ad 4. Skal vi lave et vedtægtsændringsudvalg? Gennemtænke/nytænke strukturen? evt
nedsætte et udvalg/arbejdsgruppe?
Møde slut kl 18.10
Ref.
Inge Nord
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