Referat fra telefonmøde d. 23. oktober. 2019

Deltagere: Camilla Scharff (CS), Susanne Wehnert (SW), Inge Nord (IN), Helle Sivkær (HS), Lisette S
Henriksen (LSH), Susanne Høj Andersen (SHA),
Afbud: René Nielsen (RN), Mette Usbeck (MU),
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra mødet 15. august blev godkendt.
Beslutninger truffet pr. mail
• PDF-udskrifter stoppes
Der har været ønsker om fortsættelse blandt nogle medlemmer. Det er dog en stor post for både
stambogsfører og sekretærer – ikke mindst når det nye stambogsføringssystem skal implementeres. CS
udarbejder et skriv herom til de sociale medier
•

Støtte til advokatudgifter Corona-sag
Vedtaget

•

Forslag til FIFes generalforsamling
Der er enighed om at arbejde videre med forslaget. Forslaget skal tilrettes med relevante data/tiltag

•

Ikke ministeriel høring
En henvendelse der ikke vedr. katteverdenen. Derfor irrelevant for os

•

MCO HD-sag
CS kontakter Eric Reijers for afklaring om, at FIFes bestyrelses beslutning er ensbetydende med, at
disciplinærsagen mod FD droppes, og vi dermed ikke kan forvente et efterspil

Nyt fra kassereren
Intet nyt
Nyt fra stambogsføreren
Pr. 22. 10 er der trukket 2519 stamtavler og med et udestående fra sidste års 2650 stk., giver det en forskel
på ca. 70 stk. Der er søgt 186 importer mod 166 sidste år.
Nyt fra råd og Nævn
• Avlsråd
Intet
• Mentorråd
Betina Kjær Kristensen er ny mentor for NFO
Udarbejdet tekst til DBA vedr. racekatte skal have stamtavler, sættes i bero. CS udarbejder et skriv til SPK.

Referat fra telefonmøde d. 23. oktober. 2019

Der er en del frustration over difference mellem tekst på den nye kontrakt og undervisningen på modul 4.
LSH skriver til den jurist, der underviser og sætter CS på mailen.
• Mæglerordning
Der har været en sag blandt Ragdoll- opdrættere, som forventes at være afsluttet.
FD-aktiviteter
• Kattemagasinet
CS har haft et godt møde med MVK, som er glade for samarbejdet med KM. De har gode tilbagemeldinger
fra deres medlemmer, som finder artiklerne om racekatte spændende. I det fremtidige samarbejde
arbejdes der hen imod en fælles tråd/emner i hvert nummer for at tilgodeses alles medlemmer. Det
betyder, at KM tager den tunge/nørdede del af et emne, mens MVK tager den lette udgave. Der er
fremadrettet mulighed for, at KM fra nummer til nummer kan udvides med 4 sider ved behov. Dette giver
en meromkostning i tryk men ikke på portosiden. Der er mulighed for at gøre brug af MVKs distributør fra
næste år, hvilket CS tager aktion på. Fordelen er bl.a., at medlemmer af MVK og KM vil modtaget bladet
samtidigt.
•

Stambogssystem
Processen kører videre, dog udestår underskrift af kontrakten. Der er undervejs brug for testpersoner
til systemet – både teknisk og hvad angår oversættelse fra norsk til dansk. Stambogsføreren forventer
at skulle have hjælp fra 3-4 personer til dette arbejde. Klubberne opfordres til at informere
stambogssekretærerne om processen, og at de også vil blive inddraget i arbejdet ifm. test og
brugervejledninger i løbet af det nye år, så de er gearet til at svare på medlemmernes spørgsmål.
Ligeledes at informere stambogssekretærerne om, at deres arbejde qua det nye system bliver lettere
på sigt.

•

Roskilde Dyrskue
Det er tidligere vedtaget, at FIFe gerne overtager Roskilde Dyrskue. Annette Kamp har afholdt møde
med dyrskue-ledelsen i løbet af efteråret. Infofoldere skal udarbejdes. IN og LSH gennemgår FDs
eksisterende foldere og tager udgangspunkt i disse.
LSH nævnte under punktet arrangementet ”Vores levende hobby”, som afholdes d. 10-11 oktober 2020
i Bella Centret. CS kontakter arrangøren, så FD kan fastholde arrangementet i vores regi om muligt.

•

Standardkontrakt
Nogle medlemmer har issues i forbindelse med den nye standardkontakt f.eks. ordlyden og relevansen
af felter som sundhedsattest, sygeforsikring, ormekur m.v. Punktet blev drøftet, og CS kommer med en
udmelding til medlemmerne. Det blev drøftet, at mange af de nævnte issues kunne italesættes ved
dialog mellem køber og sælger/opdrætter. Desuden den nævnte problematik, som nævnt under
punktet med Mentorrådet. Vi afventer svar fra juristen og drøfter videre derefter.

•

Eventuelt
Intet.
SHA 23.10.19

