Jyrak
Dagsorden for møde den 8 marts 2008 i Tilst
Mødeleder: Jørgen
Referent: Pia
Tilstede: JB, AO, LS, PH, BS, PL, CA, LS-T, LG, BP, PS

Nr

Punkt

Ansvarlig

Kommentar

1

Jyraks
forventninger/godtgø
relser til os

Jørgen

Vi skal alle øve os i at gå efter sagen
og ikke efter manden. Brug din
adkomst på mailinglister med stor
omtanke. Pas på – du bliver ofte
synonym med Jyrak og der opfattes du
som Jyrak og ikke som privatperson.
Der betales selv for ophold fra fredag til
lørdag, såfremt man ikke har opgaver
ift. udst. Efter nærmere aftale - får
ægtefælle/ven/familiemedlem, som
hjælper med
forefaldende arbejde under hele
udstillingsweekenden, - opholdet
dækket på lige fod
med b-medlemmerne. Det er frivilligt, i
hvilket omfang
ægtefælle/ven/familiemedlem vil stille
sig til rådighed eller ej.

2

Opgaver og fordeling
af Jyraks opgaver til
den nye bestyrelse
Og nyindkøb til de
nye
bestyrelsesmedlemm
er
Udstillingen i Karup,
gennemgang, og
uddelegering af
opgaver
RC sponsorat til
Jyrak i 2008

Jørgen/Lene

3

4

Alle

Annie/Linda

Referat/beslutning
Hvem gør hvad og hvornår? Evt. tilbagemelding
Der skal indsendes dokumentation for internet udgifter, så LS
har et bilag til regnskabet.
Det udsendte økonomibilag med de anførte takster blev
vedtaget. Bilaget offentliggøres på hjemmesiden, så der er
åbenhed omkring godtgørelse til bestyrelsen.

Opgavefordeling se bilag II

Bettinas opgaver ligger hos Ole
Orthmann indtil på selve dagen i
Karup.

Gennemgået og vedtaget iht. bilag II

Oplæg godkendt med følgende indspark: 10 kg. Foder til de
24 BIS katte. Bannere kan ikke altid ophænges – ud af
aftalen. De tilbydes flag i stedet. 45 Topkatte skal have 10
kg. foder også. Der ligges op til at de sponsorere tøj til

stewards – gavekort/lodtrækning til de første 100 besøgende.
Såfremt dette ikke kan forhandles på plads vil punktet blive
taget op/forhandlet videre inden næstre b-møde.

5

Plenarforsamlingen,
opsamling og
fokuspunkter

Lars

LST bedes om at foreholde FU – FDs
egen formålsparagraf.

Nye priser på kontingent trådt i kraft pr. 01-01-08, og på
stamtavler pr. 01-07-08. Informationer fra
Plenarforsamlingen. FU medlemmer skal ikke længere vælges
på plenarforsamlingen, men kan frit vælges i klubben.
Følgende forslag sendes videre til FIFE: Ændringer til Russian
Blue standarden og begge forslag vedr. Breed Councils. LST
en tovholder i mentorrådet. LST tager Jyraks indspark med på
næste FU møde ift. stambogsførere/stambogssekretær.
JB tager kontakt til Racekatten mht. at deres udstilling/Jyraks
udstilling ligger for tæt på hinanden. 12 dages reglen kan
ikke overholdes her – Klar aftale skal foreligge på skrift
fremover.

6

Udstillingssystem,
handleplan

Charlotte

Deadline’s

7

Alle

Jubilæumsbog i ”katalog” facon som
oplæg

8

Jubilæumsbogen.
Skal arbejdsgruppen
udvides, og der skal
udarbejdes et
kommissorium.
Økonomi

Linda

9

Næste møde

Pia

10

Evt.

CA aftaler møde med Westconsult mht. det nye
udstillingssystem. Der lægges en tydelig handleplan og
deadlines. Evt. klarificeres kontrakten. PH er medansvarlig.
AO og PS indtræder i arbejdsgruppen. Der udarbejdes et
kommisorium, begrænsning på annoncer fra opdrættere er
nok nødvendigt. BP er tovholder på projektet.
Nyborg har givet underskud på 30.000 kr.

Dato, tid, sted

(Mere frugt til best.møde).
SW er valgt. Årets guldkam til CL. Årets
pudseklud til EN.

Næste møde 31-05-2008 i Nyborg. Kl: 10:00 – 16:00.
Nyborg - Villa Gulle. B-møde 09-08-2008 kl:10:00 – 16:00 i
Tilst. B-møde 11-10-08 kl: 10:00 – 16:00 i Nyborg – Villa
Gulle.
Referatet fra GF fremsendes til underskrift. BP forsøger at få
lavet elektronisk parringsattester, når opdrætteren ikke ejer
både han og hunkat. LST bringer reg.kort til huskatte med på
FU. JB tager årets ”Jyrakker” op igen SW er valgt. Årets
guldkam til CL. Årets pudseklud til EN.
Dyrenes Beskyttelse etc. skal vi støtte – Punkt på dags.ord.
på næste møde.

Tavshedspligt, ingen adgang til Jyraks B-sider, mails. m.m.
indtil dette punkt er afklaret helt, henstilles det til at alle
overholder en tavshedspligt og at ingen personrelaterede
sager/omtaler af sager diskuteret på B-møde bør diskuteres
med andre end bestyrelsen

