Dansk Siameser og Orientaler Ring

Referat af bestyrelsesmødet den 10. juli 2010
Tilstede: Lone Ebbesen (LE), Mette M. Hansen (MH), Mette P. Oesten (MO), Heide Petersen (HP), Pia H.
Kirkegaard (PK), Anne Wagner (AW), Dorte Kaae (DK). Referent: MH
Vedtaget pr. mail siden sidst
Referat nov. 09 godkendt, workshop aflyst pga. manglende tilmelding, indsigelse mod kattebekendtgørelsen
sendt til justitsministeriet fælles med andre SPK, deltagelse i RC-show, nyhedsbrev (HP har eftersendt
nyhedsbrev til medlemmer med ukorrekt mail-adresse), medlemskab tilbudt til nye danske kategori IV dommere
(Lone Lund og Pia Nyrup), blomster til Pia Nyrup pga. dommereksamen, barselsgave til MO, netbank-adgang
oprettet til formanden, spørgsmål til dommerportrætter vedtaget, salg af DSO muleposer (60 kr/stk).
Meddelelser
Royal Canin-showet i Odense d. 15.-16. maj. DSO blev lørdag repræsenteret af DK (OSH, SIA), MH (OLH) og
Kira Marseen (SIA w 67, PEB), søndag af MH (OLH), Susanne Qvick (SIA), og Jette Falk Christensen (BAL).
Der var god interesse for vores smukke katte
Nyt fra FIFe’s generalforsamling
i Portugal hvor 2 punkter berører kategori 4 (DK)
1. Det bliver fremover lettere for bl.a. kat. 3-dommere at blive godkendt til kat. 4 dommer, da de kun skal se 150
katte for at opnå godkendelse, 25 af disse kan ses hos en opdrætter ved tilstedeværelse af mentor.
2. Forslag om ”crossbreeding” af 2 racer gælder ikke søsterracer alle kat. 4-katte er søsterracer, så derfor
gælder targetbreed betegnelsen ikke.
Ny betegnelse National Winner: Det er op til det enkelte land at lave reglerne for National Winner-kattene. Der
er mulighed for max. 15 NW-katte om året (alle Fife-regler træder i kraft pr 1/1 2011).
Status fra kassereren
Der er d.d. kr. 63.649,59 kr. på kontoen. Medlemslisten (64 medlemmer), HP har pr. 1/6 udsendt 32 remindere,
heraf 8 som breve, evt. kig-ind-funktion til HP blev diskuteret, det blev besluttet at regnskabet mindst skal
kvartals/halvårsbogføres.
Pligtaflevering af bladet
Det blev diskuteret om vi skal overdrage vores arkiv til Statsbiblioteket. Ubetinget skal der ske en korrigering, da
pligt aflevering ikke foregår korrekt. Det blev foreslået at alle DSOs gamle medlemsblade bliver lagt på
hjemmesiden som pdf-filer, så alle selv kan downloade dem. Der skal undersøges, hvor meget serverplads vi
har, og hvad ekstra plads vil koste.
Kontakt med medlemmerne
Hvordan bruger vi vores forskellige medier bedst muligt? Bladet, hjemmesiden, nyhedsbreve og DSOmailinglisten blev drøftet.
Ideer til nye arbejdsområder for DSO
Aktivt arbejde for sundheden i vores racer (MH). Kan der oprettes et sundhedsovervågningsarkiv fx i samarb.
med UC Davis (DK undersøger).
Andre ideer:
Fotokonkurrence evt. ”Bedste Venner”, mere fokus på bladets ”kradsetræet” (læses åbenbart ikke af alle).
DSOs GF 2010
I Jylland i år – 16/10 2010 på Katteklubbens udstilling i Kolding. Regnskab skal foreligge 2/10 2010.
Forslag / evt. vedtægtsændringer fra bestyrelsen?
Udenlandske medlemmers deltagelse til topkatte, Topkatte 2010 på JYRAKs udstilling i Fredericia 9/4- 2011
(MH er tovholder og modtager sponsorliste fra LE).
Valgene:
Hvem genopstiller? LE: ja, HP: Stiller op som formand (meddelte i april), at hun ikke ønsker at sidde i bestyrelse
med LE pga. samarbejdsvanskeligheder, PK: Nej, med beklagelse, DK og AW: Ja, men hvis andre vil træde til,
så nej, Steffen (revisor): ikke spurgt endnu.
Hvad der ellers måtte være
Ingen bemærkninger.
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