Dansk Siameser og Orientaler Ring

Referat af b-møde d. 15. marts 2008
Til stede: Trine Piltoft (TP), Heide Petersen (HP), Mette Oesten (MO), Susanne Qvick (SQ), Pia Kirkegaard
(PK), Lone Ebbesen (LE) – referent.
1. Opfølgning af referat fra sidste møde.
Referatet er godkendt pr. mail. Der var ingen punkter til opfølgning.
2. Meddelelser.
TP orienterede om indbydelserne til gratis tandeftersyn og Roskilde Dyrskue. Begge indbydelser er sendt ud på
mailinglisten. HP sætter et notat i bladet under Kradsetræet”.
3. Kassereren.
MO orienterede om overtagelsesprocessen, der har været præget af langsommelighed og uheld. Der er nu
oprettet netbank, og MO kan hæve penge på kontoen, men kan endnu ikke se sine transaktioner, og hun får
heller ingen kontoudtog. Derfor kan hun ikke komme i gang med bogføringen. Danske Bank har lovet at rette
fejlene snarest.
4. Hjemmesiden.
Siden nytår har LE opdateret killingelisten løbende i takt med, at der er tilmeldt nye kuld. Der står på
hjemmesiden, at killingelisten opdateres løbende, men der skal tilføjes ”mindst en gang om måneden” for at
tage højde for ferier, travle perioder osv.
Der mangler stadig mange billeder på oversigten over pelsfarver, og medlemmerne opfordres til at sende
billeder af de manglende farver til LE. Det gælder også, hvis man har billeder, der er bedre end dem, vi har i
forvejen.
5. Bladet / redaktionen.
Pia Nyrup ønsker at stoppe som redaktionsmedlem ved årsskiftet, men vil gerne fortsat stå for
udstillingsresultater og levere 1 artikel om sundhed pr. blad fremover. Der var flere i bestyrelsen, der var villige
til at overtage resten af Pias opgaver, evt. på delebasis. Der tages stilling til fordelingen af opgaver, når det
bliver aktuelt.
HP fremlagde sin plan for de kommende blade. Der er stof til resten af året.
Udsendelsen af blad nr. 1 udsættes en uge, så vi kan spare porto ved at dele bladet ud på udstillingen i Årslev.
Vi udveksler blad med en række andre specialklubber, men flere af dem sender ingenting. Vi enedes om at
stoppe med at sende blade til dem, vi aldrig hører fra, dog skriver TP først til den norske klub for at høre, om
man stadig ønsker at udveksle blad.
De gamle blade bliver ikke solgt, sådan som vi annoncerer dem. HP laver en lille personligt tilpasset gavepakke
til Topkattene og tager nogle af bladene med til næste generalforsamling. Der skal tages et komplet sæt fra til
arkiv.
6. Topkattene 2007
SQ gjorde status over sponsorgaverne. TP laver en retfærdig fordelingsplan. HP laver gavekort. Der er gode
præmier og i år også en overraskelse til alle Kat. IV-udstillere. HP kontakter Katteklubben for at få antallet af
udstillere.
HP tager standen med og står for indkøb til receptionen. Vi har bedt om at få standen anbragt tæt ved burene,
så alle kan hjælpes ad med at holde øje med den.
7. Raceinformation på FD’s hjemmeside.
Ole Amstrup har gjort opmærksom på, at der mangler raceinformation for Kat.IV på FD’s hjemmeside. TP og LE
påtog sig opgaven.
8. Bogsalg.
Der er kun 6 bøger tilbage. Vi køber ikke flere, når der er udsolgt.
9. Præmier til JW/DSM mv.
Vi har endnu ikke fundet noget, der egner sig. MO finder frem til det firma, der har leveret glassene. Måske har
de noget, der passer til. SQ tjekker, om glassene skal suppleres ved samme lejlighed.
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10. DSO medlemmer fra andre forbund end FIFé.
Vi har fået forespørgsel fra en opdrætter, der er medlem af en organisation uden for FIFé, og som gerne vil
have kuld på killingelisten. Da dette er et principielt spørgsmål, har vi spurgt FU, og svaret blev gennemgået. FU
overlader det til SPK selv at håndtere reglerne. Det blev enstemmigt vedtaget, at enhver kan blive medlem med
ret til at deltage i toplister osv. (jfr. vedtægternes §7), men at vi kun optager killinger med FD-stamtavle på
killingelisten, sådan som der også står på hjemmesiden. Dels vil vi ikke åbne for killinger uden stamtavle, dels
har de andre forbund andre avlsregler end FIFé; nogle tillader f.eks. parring mellem maske og sølv.
11. Formandsposten.
TP fastholder, at hun træder af som formand ved næste GF, men hun vil gerne stille op til en bestyrelsespost.
Mulige løsninger blev diskuteret.
12. Fællesannoncen – hvilke udstillinger?
Resten af året er allerede planlagt. Punktet blev udsat.
13. Hvad der ellers måtte være.
Udsendelsen af bladet er blevet væsentligt dyrere pga. portostigninger. Bestyrelsen forbereder et forslag om
kontingentstigninger til næste GF.
TP og HP har lavet en PowerPoint-præsentation til brug på Katteklubbens udstillinger.
Næste b-møde: Hvis der er punkter nok, mødes vi før GF – ellers klarer vi os med e-mail.
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