Dansk Siameser og Orientaler Ring
Referat fra b-møde den 25. februar 2007
Til stede: Trine Piltoft (TP), Susanne Qvick (SQ), Heide Petersen (HP), Lone Ebbesen (LE), Pia Nyrup (PN),
Pia Kirkegård (PK), afbud fra Jørgen Andersen (JA). Referent: Pia Nyrup
1. Godkendelse af referat fra sidste b-møde. Er godkendt via mail + offentliggjort i Blad Dec.06/Jan.07.
2. Meddelelser: Kassereren har meddelt følgende beholdninger: Kasse kr. 188,20 og Giro kr. 39.504,76.
3. Hjemmesiden: Anden udbyder udskudt til næste år. På killingelisten fjernes gadenavn + nr. TP retter
Javaneser til OLH og SYS+SYL tilføjes. WW06 er ikke på, da der ikke kan linkes til/eller hentes billeder på
den hollandske hjemmeside. Der tilføjes at medlemsåret løber fra 1. maj til 31. april.
4. Topkattene 2006 – præmiering, sponsorer mv. TOP-katte og præmieuddeling i Esbjerg den 28. april
(katteklubben). Ubemandet stand grundet mangel på B-medlemmer. HP står for stand + bestilling, foldere etc.
PN fået deadline 15. marts mht. sponsorreklamer til udstillingskatalog som skal sendes til LE – til hjemmeside
og blad hurtigst mulig.
5. Bogsalg (regnskab) Hvem har bøger liggende, og hvor mange ??? JA 8 bøger, TP 3 bøger, LE 2 bøger =
13 bøger tilbage. På næste møde medbringes størstedelen af bøgerne, så SQ har nogen liggende til at kunne
sælge af. Salg i tidsrummet 07.10.2006 – 25.2.2007 = 9 bøger
6. Ændringer af priser i forbindelse med kun 3 årlige bladudgivelser, herunder også diskussion omkring
½ års gratis medlemskab til killingekøbere mv.
Prøvemedlemskab er inkl. 2 blade. I stedet for blad 3 udsender HP et ”påmindelsesbrev”, hvis de ikke har
tegnet medlemskab. Priser på annoncer + pakkeløsninger tilrettet så de matcher 3 udgivelser pr. år.
7. Mailinglisten.
Ordlyden ændres. PN sender ny tekst til TP.
8. Opdrætter vejviseren – herunder annoncering mv.
Oplaget skal holde i 2 år. Opdrætterannoncer kr. 200,- for ½ A4 side (kun for medlemmer). PN prøver at skaffe
firma annoncering. Trykningstilbud hjemtages af HP. Oplæg til blad 1 (april07) skrives af TP+LE. TP laver en
skabelon til opdrætterannoncer for at tilsigte ensartethed og flot layout. TP+LE forfatter og opsætter om:
racerne, temperamentet, bogen og DSO.
9. Regler for TOP-listen – ændring af point i forbindelse med BIS/BOX, idet der på mange udstillinger Ikke
længere uddeles BOX.
Hjemmeside tilpasses med samme TOP-katte regler som i Blad Dec.06/Jan.07. Formular fjernes – skal jo ikke
bruges!! Opdrætteren skal bare gøre opmærksom på, at de ønsker at deltage + evt. indsende 3 udenlandske
resultater.
Pointændring til TOP-katte 2007 (1.1.2007-31.12.2007).
WW + SW = 135 point.
BIS + BOX = 125 point.
Pointændringer til Årets opdrætter 2007 (1.1.2007-31.12.2007).
WW + SW = 6 point.
Ex 1 Killing/Ungdyr = 2 point.
Ex 2 Killing/Ungdyr = 0 point.
De nationale klasser (Kuld, Veteran og pensionist) bortfalder.
10. Bladet/Redaktionen.
Priser på gamle blade: Under 3 år kr. 20,- / over 3 år kr. 10,- +forsendelsesomkostninger. HP står for salget.
Bladet skal også have et eksport galleri. Tilbud fra trykker accepteret.
11. Fællesannoncen – hvilke udstillinger?
Hjallerup og Esbjerg. Hvor mange næste år afhænger af tilslutning – vi håber på nok tilslutning og vil i givet
fald annoncere til august i Dragør.
12. Hvad der ellers måtte være.
TP+SQ undersøger præmiemuligheder til JW, DSM, DM – evt. beslutning desangående træffes på mail.
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