Der har været afholdt et møde mellem Felis Danicas Forretningsudvalg og de fire hovedklubber for at
diskutere et nyt stambogsføringssystem.
Det var et rigtigt godt møde, med en meget positiv ånd.
Der kom mange gode synspunkter frem og det er allesammen nogen som der skal arbejdes videre med
inden der kan træffes en beslutning om hvilket stambogsføringssystem Felis Danica skal anskaffe.
Det betyder også, at der ikke er indkøbt noget system endnu. Alle 4 klubber & Forretningsudvalget er i
fællesskab i gang med at se på hvilke krav der skal stilles til et system for at opfylde kravene til et moderne
system.
Det er mit håb, at vi fremover vil kunne informere Jer alle kort tid efter at der har været sådanne møder.
I og jeres familier ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår.
Vi ses forhåbentligt i 2019.
Mange venlige hilsner
Lars Seifert-Thorsen
Formand - Katteklubben
Nyhedsbrev fra Felis Danica
D. 9/12 blev der afholdt et møde omkring den fremtidige stambogsføring i Felis Danica.
Deltagerne på mødet var klubformænd, kasserere, stambogssekretærer, formanden for Felis Danicas
Avlsråd, Forretningsudvalgsmedlemmer samt FDs kasserer og formand. Alle fire hovedklubber var
repræsenteret på mødet.
Debatten var særdeles åben og der kom mange gode forslag og kommentarer frem, som endte med at alle
parter tiltrådte de konklusioner og beslutninger som omtales i dette nyhedsbrev.
Baggrund
Mødet udsprang af flere årsager. Dels har Felis Danicas Stambogsfører har sagt op og fratræder med
udgangen af 2018, dels har det længe været et stort ønske at få et mere moderne og fremtidssikret
stambogsføringssystem.
Formålet med mødet var at få kigget nærmere på de krav og ønsker som deltagerne ønsker at et nyt system
skal kunne leve op til og samtidigt få kigget nærmere på de arbejdsgange der ligger omkring
stambogsføringen.
Der var på de to afholdte strukturdebatmøder blevet diskuteret hvilke ønsker som de fremmødte opdrættere
havde og et af ønskerne, var at man ønsker mere selvbetjening end der findes i dag.
På mødet d. 9/12 var der først og fremmest fokus på en brainstorm, der mundede ud i nogle konklusioner og
også i nogle få beslutninger.
Det kommende system, der endnu ikke er valgt og som vi derfor heller ikke kender prisen på, skal kunne
leve op til at det i højere grad skal være den enkelte opdrætter som skal indtaste oplysninger i stedet for en
ansat stambogsfører.
Derved vil stambogsfører stillingen kunne reduceres i timetal, hvilket vil give muligheder for at anvende FDs
indtægter til andet end lønninger og pensioner.
Stamtavlerne
Først og fremmest blev der talt om at overgå til at levere stamtavlerne til opdrætterne som låste pdf-filer i
stedet for den nuværende papir-stamtavle. For at dette skal give mening kræver det at vi ændrer på det
nuværende format med et 4-sidet omslag og et 4-sidet ark med selve stamtavlen.
Der var enighed om at vi i stedet skal arbejde mod et 1-sidet layout, hvor den ene side vil være det som vi i
dag kender som anetavlen med kattens navn og alle forfædrene på.

Det betyder at informationen om stamtavlen og Felis Danicas opbygning, FIFes EMS-opbygning og
rubrikkerne til vaccinationsattester fjernes fra stamtavlen.
Der blev talt om at det kommende stambogssystem skal give opdrætterne mulighed for at indtaste
stamtavlerekvisitionerne direkte i systemet. Der blev også talt om at der skal udvikles et velfungerende
workflow, så mest muligt kan sendes elektronisk og mindst muligt skal sendes med PostNord eller en anden
distributør. Se nærmere i afsnittet om arbejdsgange. Det skal understreges, at disse endnu ikke er helt
fastlagt og det I får i dette nyhedsbrev, er de tanker der er gjort på nuværende tidspunkt.

Det hedder vist: Ret til ændringer forbeholdes
Hvad blev besluttet?
Med hensyn til designet af dette nye layout, så blev det besluttet at der bliver lavet et layout til en 1-sidet
løsning af stamtavlen. Layoutforslaget skal til høring i Forretningsudvalget og i hovedklubbestyrelserne, med
henblik på at præsentere det på mødet med specialklubber, råd og nævn i januar måned. FU og
hovedklubbestyrelserne skal være enige om layoutet, sådan at dette kan præsenteres for SPK - altså senest
19. januar 2019, da SPK-mødet ligger 20. januar. Hovedklubberne skal efterfølgende præsentere det for
deres medlemmer på deres respektive generalforsamlinger.
Der indsættes ”produceres af "klubwebside"”, der hvor der i dag står stambogssekretær. Det vil derfor fortsat
være muligt at se hvilken klub opdrætteren er medlem af. Stambogssekretærerne kan underskrive de fysiske
stamtavler, hvis de ønsker det, det vil ikke være et krav fra FDs side. De PDF-filer som laves af
Stambogsfører sendes til stambogssekretærerne, der sender dem videre til opdrætteren.
Det blev besluttet, at i en to-årig prøveperiode, fra 1. januar 2019, leverer Felis Danica stamtavlerne i både
pdf-filer og som printede stamtavler. Efter denne to-årige prøveperiode bliver der lavet en høring, så de
indhøstede erfaringer kan medvirke til videre udvikling.
Importstamtavler
Katten oprettes i stambogen - men som udgangspunkt uden aner. Det blev diskuteret om vi evt. skal
registrere katten sammen med forældredyrene.
Hvis importøren ønsker det, og betaler, kan fuld stamtavle oprettes med det samme, ellers udfærdiges en
fuld stamtavle først når katten første gang anvendes i avl.
Hvis der ikke kan fremskaffes en fysisk originalstamtavle, skal fuld FD stamtavle udarbejdes med det
samme. Denne nye proces omkring importstamtavler indføres først samtidigt med indførsel af nyt system, og
prisen fastsættes samtidigt.
Endnu ikke besluttet!
Arbejdsgange ved produktion af stamtavler
1. Produktion af fysiske stamtavler skal ske hos den ansatte stambogsfører? Kan evt. ske hos
stambogssekretærerne i klubberne?
2. Klubbens stambogssekretær skal se rekvisitionen før den kommer til stambogsfører.
3. Klargjorte stamtavler skal først tjekkes af stambogssekretær, før stambogsfører producerer.
4. Kan stambogsfører erstattes af frivilligt arbejde fra stambogssekretærerne?
5. Der bør altid være én person, der har ansvaret som stambogsfører - kan være en lønnet eller ulønnet
position, og kan fx løftes af en eksisterende stambogssekretær.
6. Hvis vi kører med en løsning med en stambogsfører, der ikke producerer, laves alt arbejde hos
stambogssekretærer i klubberne, mens stambogsfører er databaseansvarlig, og dataansvarlig, og primært
udfører kontrolarbejde. Der skal i så fald laves en kontrakt med stambogsfører - vi hører advokaten om et
bud på en kontrakt.
Referent: Lars Seifert-Thorsen

