Referat fra FU telefonmøde d. 24. juni 2020

Deltagere: Camilla Scharff (CS), Susanne Wehnert (SW), Inge Nord (IN), Beata Frölich (BF) i stedet for Helle
Sivkjær (HS) Mette Usbeck (MU), Lisette S Henriksen (LSH), Susanne Høj Andersen (SHA)
Fraværende: René Nielsen (RN)
Godkendelse af referat fra mødet d. 25. marts 2020
Godkendt
Beslutning truffet pr. mail
• Klage skal behandles, sendt til kommentering
• Henvendelse fra Finland ang. afholdelse af FIFe GF – FD tilslutter sig henvendelsen
• FU har godkendt Mentorrådets fremsendte forretningsorden
Forespørgsel fra FIFe
Spørgeskema udsendt fra FIFe til hovedklubberne er allerede indsendt til IN eller følger inden for
tidsfristen.
Nyt fra kassereren
Intet nyt fra kassereren. Grundet corona Lock Down forventes det, at der er brugt færre penge end
sædvanligt.
SW ønsker et større og bedre rum til opbevaring af FDs arkiv. Behovet har været drøftet tidligere - ikke
mindst på grund af massiv pladsmangel, og der er tilsagn fra FU til at køre videre med at finde et egnet rum.
SW indhenter en pris og oplyser FU herom.
Nyt fra stambogsføreren
Status på det nye stambogssystem er fremsendt til FU, hvor ønsket er at flere piloter gør brug af systemet.
Klubberne er allerede i gang med at finde flere af disse. Der har været lidt udfordringer i forbindelse med
medlemmer, som har skiftet klub. Ellers er der stor ros til systemet og den brugervejledning, der er
udarbejdet. Der skal, som tidligere aftalt, holdes opstartsmøder for klubbernes medlemmer når ”FDkat” går
i drift – både i øst og vest. Online-møder kan komme på tale, alt efter p.t. gældende regler vedr. coronaforsamlinger. CS og BL afstemmer en opstartsdato for systemet efter tilbagemeldinger fra Hovedklubbernes
stambogssekretærer.
Ny printer er indkøbt, da den gamle var i udu, ligesom nyt papir til omslag er anskaffet.
Nyt fra råd og nævn
Avlsrådet
Ingen status modtaget.
Mentorrådet
Mentorrådet har afholdt årsmøde, og er glade for Kamilla Tholstrups deltagelse i rådet.
Der køres videre i efteråret med modul 3 og 4, som blev udsat pga. Corona-sagen.
Modul 5 er under planlægning ligesom et oplæg til stewarduddannelsen ligger klar. Udkast til begge sendes
til FUs kommentering.
Pt. er der 20 mentorer og 16 elever. Der mangler p.t. mentorer hvad angår briter og Maine Cooner.
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Mæglerordningen v/Beata Frölich
Der er modtaget 4 sager, hvoraf 2 stadigvæk pågår. En sag manglede dokumentation, og en anden var mere
en introduktion til FD for et nyt udenlandsk medlem.
BF opfordrer FU til på sigt at drøfte sager og de afgørelser, som er truffet i Nævnenes Hus vedr. klager fra
killingekøbere, som er urimelige eller ude af proportioner i forhold til seriøst katteopdræt under FD. BF
sender afgørelserne til CS om muligt. Disse kan være brugbare ifm. Opdrætteruddannelse, KM,
Forbrugerklagenævnet m.v.
FD-aktiviteter
KM – udsendelse og annonce fra Agria
Der var kritik af den sene udsendelse af KM i forhold til MVK. SHA orienterede om årsagen til den forskudte
levering. MVK og FD har ikke samme distributør, hvilket giver forsinkelser, ligesom Post Nord derefter har 5
omdelings-hverdage. Bladet som udkommer i august vil også være forsinket i forhold til MVK-delen.
Der er enighed om, at Agria får en halvsides annonce i kommende KM.
Formandsvalg 2021
Kandidater til formandsvalg skal indsendes inden 1. november 2020. Dette skal annonceres i næste KM.
FB-gruppe skal erstatte FB-siden
FB-siden nedlægges, da den ikke kan arkivere filer. Der var enighed om, at FD relevante sager lægges på
denne før, at H-klubberne går med samme budskab. CS tilføjer i reglerne, at ordstyrer og admin ikke må
blokeres af brugerne. Godkendelse af medlemmer fjernes, og den gamle side nedlægges.
Topkattepræmiering
Topkattepræmieringen for 2019 holdes på JYRAKs udstilling i september.
Det er besluttet af aflyse topkattelisten for 2020 pga. corona og de manglende muligheder for at udstille i
dette år. Derefter afholdes næste præmiering for 2021, som efter planen er på DARAKs udstilling i 2022.
Aflysning af FDs topkatteliste 2020 annonceres i næste KM, og kan via hovedklubberne udmeldes til
medlemmerne efter referatet er godkendt af alle.
Eventuelt
Intet.

SHA d. 24.06.2020

