Dansk Siameser og Orientaler Ring

Referat af DSO’s bestyrelsesmøde den 25.08.2013
Til stede var: Heide Petersen (HP), Kis Østerby (KØ),
Anne Wagner (AW), Pia Holmberg-Hansen (PH), Susanne Qvick (SQ)
1.

Vedtaget på mail siden sidst:
•
Referat fra GF 2012 godkendt
•
Udsendelse af Nyhedsbrev vedr. FIFe’s GF med stemmeseddel, ang. de punkter der vedrørte vores racer.
Nogle røg desværre i spamfiltret hos medlemmerne, fremadrettet annonceres det også på FB, når
nyhedsbreve udsendes.
•
Årets GF afholdes i Tune den 29. september 2013, trods det, at vores vedtægter foreskriver afholdelse i
oktober-november - grundet WS og dermed færre danske udstillinger, besluttede en enig bestyrelse at
dispensere fra vedtægterne.

2.

Regnskabet kasserer PH gennemgik regnskabet – klubbens økonomi ser fin ud.

3.

Meddelelser fra formanden
•
•
•
•
•

Medlemstallet er stabilt, tilgang og afgang af medlemmer opvejer hinanden, derfor ligger vi med stabilt
medlemstal på omkring 70.
Året har ikke budt på så mange killinger på killingelisten
Facebook er et positiv tiltag for klubben – vi når bedre ud.
Hankattelisten uændret – kan vi fremme en tilgang af nye hanner på listen?
Mange hunner bliver ikke drægtige, så DSO har valgt at anbefale at afregninger ved parringer fremadrettet
foregår ved et parringsgebyr og pr. killing.

4.

Hjemmesiden
•
Forespørgsel på FB om brug af billeder til hjemmesiden + til medlemsbladet.
•
På FB skal der så vidt muligt henvises til hjemmesiden, således at den stadig er hovedinformationskilden
for medlemmerne.

5.

Bladet forslag til temaer: fødsler, parringer

6.

PR
•
•
•

DSO skal have opdrætterannonce i udstillingskataloget WW.
Vi laver en info brochure til WW samt til hovedklubbernes infostande – måske Charly Riis vil lave en
racebeskrivelse af de orientalske katte.
Racebeskrivelse til World Show katalog og Felis Danicas hjemmeside er under udarbejdelse.

7.

GF 2013 den 29.09.2013 i Tune
•
Økonomien tillader uændret kontingent
•
På valg:
Kasserer for 2 år: Pia Holmberg-Hansen genopstiller
B-medlem for 2 år: Susanne Qvick genopstiller
B-medlem for 2 år: Lise Vigsø genopstiller ikke – Marianne Vedel har sagt ja til at opstille
1. suppleant: Anne Wagner genopstiller
2. suppleant: Dorte Kaae genopstiller

8.

Fællesannoncen kommer an på hvor mange der gentegner annoncer men så vidt muligt på
dobbeltudstillingerne og Topkatteshowet samt WS.

9.

Topkatteshowet 2013 afholdes på DARAK’s udstilling 08.03.2014 - tovholder for sponsorgaver er Susanne

10. Forretningsorden Ny uddelt og opgavefordeling drøftet.
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