Dansk Siameser og Orientaler Ring
Referat af b-møde den 28. august 2005
Til stede: Trine Piltoft (TP), Heide Petersen (HP), Jørgen Andersen (JA), Lykke Madsen (LA), Marian
Christensen (MC), Lone Ebbesen (LE), Susanne Qvick
1. Godkendelse af referat fra sidste b-møde
Referat fra forrige b-møde var godkendt pr. mail og allerede offentliggjort i bladet.
2. Meddelelser
Der er kommet indkaldelse til SPK-møde d. 9-10-2005. Denne gang finder mødet sted øst for Storebælt. Der
er ikke udsendt dagsorden endnu.
Fællesannoncen, der bringes 4 gange om året i udstillingskatalogerne giver pt. underskud på ca. 500 kr.
DSO’s økonomi ser OK ud. På Giro’en 35.158 kr. Kassebeholdningen 701 kr. Dd. er der et overskud på året
på 4500 kr.
Momsen er afsluttet og der er afregnet fra Told og Skat.
3. Hjemmesiden
Siden med farver og mønstre er lavet om med flotte billeder, men der mangler stadig flere. Der er kommet
flere forespørgsler på navn og opdrætter, men bestyrelsen var enige om at siden skal ikke bruges til
promovation. Pop-up for at fortælle om ændringen.
Racebeskrivelsen er ændret.
Hjemmesidens side med FiFe-standarder mangler beskrivelse af den nye søsterrace Seychellois. Denne
søsterrace godkendes 1-1-2006 og standarden sættes på inden da. Racen bydes velkommen med en
pop-up.
Hjemmesiden overskrider pladsen på web-hotellet. Om nødvendigt må vi betale for at få mere plads.
4. Standen
Standen skulle have været med til Kruså, men da der kun var ét b-medlem repræsenteret på udstillingen var
vi nødt til at droppe standen.
Vi vil gerne have stand 2 gange årligt, en gang på hver side af Storebælt.
Lone bestiller stand på udstillingen i Nykøbing Falster.
Vi vil kåre topkattene på udstillingen i Århus i april 2006, her skal også være stand. Vi har fået et tilbud om
en sammenklappelig stand fra Kopi Service til 995 kr. Vi undersøger nærmere om mål og vægt.
5. Bogsalg
Vi fik oprindelig 115 bøger, der er nu kun 42 bøger tilbage. Regnskabet stemmer.
6. Special-show i Kruså
Skæbnen ville at der desværre kun var ét b-medlem repræsenteret til special-showet. Det var for lidt, og vi er
blevet kloge af skade. Et af vores medlemmer gav heldigvis en hånd med. Der skal min. være 3 bmedlemmer en anden gang.
Meget af showet foregik i dommerringen, og vi kunne godt have ønsket lidt mere scene-show, men ellers
forløb showet godt, og det var sjovt at se en anderledes udstillingsform.
Der var sponsoreret mange flotte præmier, for hvilke der takkes i næste nummer af bladet.
7. Kontingent
Der kom en afklaring om indmelding „off season“.
Ved pakkeløsningerne tilføjes kontingentpris, dette fremgår i næste blad.
Der sendes girokort særskilt i april. Dette medfører forhåbentligt at medlemmerne bliver bedre til at betale til
tiden, da det er et stort ekstraarbejde med de mange sene indbetalinger. Trine forfatter følgebrev til girokort.
8. Generalforsamling
Ændring af vedtægter vedrørende Seychellois.
Kontingentbetalingsdato ændres til „rettidig“.
§3c omformuleres således, at medlemmer kan kandidere fra gulvet.
Trine meddeler at hun fratræder formandsposten november 2006.
Generalforsamlingen finder sted på Fyn hos Susanne Qvick søndag d. 27-11-2005
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9. Bladet
Næste blad kommer til at omhandle temaet: udstilling.
De følgende blade: rød/tortie, neutralisering og et div. nr.
Desuden vil vi bringe en artikelserie om genetik.
10. Fællesannonce
Fællesannonce i Nykøbing Falster 25/9-2005, Århus 1-2/4 2006 og 2 x Fredericia 20-21/5 2006
11. Hvad der ellers måtte være
Som svar på det debatindlæg om Siamesere og Orientaleres sundhed og genetikproblemer i KM, har DSO
formuleret et kommenteret åbent brev til KM og FU. SOK inviteres til at være medunderskrivere.
Der er i øjeblikket 13 kuld på DSO’s killingeliste.
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