Dansk Siameser og Orientaler Ring

Referat af DSOs bestyrelsesmøde d. 28.05.2016
Deltagere: Heide Petersen (HP), Pia Holmberg-Hansen (PH), Ulla Lihme Jørgensen (UJ) og
Trine Nielsen (TN)
HP byder velkommen og TN vælges som referent.
1. Vedtaget pr. mail siden sidst
● Referat fra GF godkendt
● Udsendelse af nyhedsbreve med PRA-forslag i december
● Stand og deltagelse på ”FD Danish Open” i Middelfart
● Fastsættelse af B-møde d. 28.05.2016
2. Nyt fra kassereren
• PH: fremlægger regnskabet som ser fint ud
• HP fremlægger medlemslisten og opdrætterannoncer. Nedgang på ca. 15 medlemmer siden sidste år.
3. Nyt fra formanden
● PRA forslaget godkendt på Plenarforsamlingen den 28. feb. med virkning fra den 29.02.2016
● PRA status af avlskatte på DSO medlemmernes hjemmesider
● Der blev spurgt ved diskussionen på Plenarforsamlingen om hvor mange af klubbens medlemmer
fortæller om deres kattes PRA-status på deres hjemmesider. HP har undersøgt det og konkludere at det er
de færreste der i det hele taget holder deres hjemmeside ved lige (da mange bruger Facebook i stedet) og
kun få DSO-opdrættere har PRA-status på deres avlskatte.
● Afstemning til FIFe´s GF i henhold til Nyhedsbrev nr. 1 2016.
Forslaget fra Norge angående alternativ til opnåelse IC/IP i samme land, men med 5 certifikater. Forslaget
blev ikke vedtaget.
● Forslaget fra Slovenien angående ændring af killing-/ungdyrklasserne til 4-8 måneder og 8-12 måneder.
Forslaget blev trukket mhp. at stille det igen næste år.
● Felis Danica's 60 års jubilæum Danish Open den 18/19 juni 2016 "Lillebæltshallerne" i Middelfart
Udstillingen er ændret fra en 2 dages 1 cert til en 2 dages 2 cert, grundet manglende tilmeldinger.
● Stand bestilt (3 m) og der forventes masser af aktiviteter fra SPK'erne.
● DBA annoncer har de givet respons? Skal de fortsætte og hvor ofte?
Annoncen har været på dba.dk i oktober og november 2015 med 1900 besøgende. Det er svært at afgøre
hvor meget vi får ud af annoncen. Formatet er ikke så velegnet da man ikke kan indsætte links. Det blev
aftalt at genoptage annoncen hvis der kommer mange killinger på listen.
● Scandinavian Winner Show: 1. år i Finland med ny kategoriopdeling, der var 2 SIA/OSH Winners.
● Nye Winner Shows: American Winner Show, Baltic Winner Show, Mediterranean Winner Show, North
Sea Winner Show Det blev aftalt at WW giver 10 point mens de resterende hver giver 5 point.
● Killingelisten: Det er sjældent killingerne står længe på listen. Det er ikke alle der er lige flinke til at melde
opdateringer ind til killingelisten.
● Hankattelisten: Der har været PRA-status på vores hankatteliste i 4 år, så der er ingen forandring i forhold
til den nye lov.
● Infofolder: Der skal gøres mere ud af at dele vores infofolder ud.
● Kattens No. 1 annonce må slettes, de har ikke svaret på flere mails ang. forlængelse af annoncen
● Tilbud om støtte fra 2 firmaer: Vi har modtaget et tilbud fra 2 firmaer, der give et mindre beløb til klubben
pr år mod at få links på dso.dk. Firmaerne ikke katterelaterede. Derfor takker vi nej.
● Tilbud om tryk og opsætning af medlemsblad: Vi har modtaget et fornuftigt tilbud, som overdrages til den
kommende redaktør.
● PR for DSO -Flere tiltag om PR for klubben drøftet.

Dansk Siameser og Orientaler Ring
www.dso.dk

Dansk Siameser og Orientaler Ring

4. Trines forslag til annoncering og PR for DSO + mere tydelighed/aktivitet på Facebook
TN er i gang med at lave en DSO Facebook side, som på sigt gerne skulle kunne skabe mere
opmærksomhed omkring vores racer. Siden skal være for alle, modsat Facebook gruppen som kun er for
klubbens medlemmer. Der arbejdes videre med initiativet.
5. Drøftelse og inddeling af bemanding til standen på Danish Open, den 18/19 juni 2016 i Middelfart
De Topkatte der er til stede skal have et DSO krus.
Årets opdrætter får et tæppe med logo. Alle får et diplom.
Bemanding og evt. konkurrence blev drøftet.
6. Revisortilten drøftes, grundet forslag på GF 2015
Svar fra nuværende revisor, Pia Haugsted Kirkegaard, er sendt rundt. Bestyrelsen er enig i, at der ikke er
grund til ændre på titlen.
7. Formandsposten
For at lette opgaven for den kommende formand skal HPs opgaver deles ud.
Der skal findes en ny redaktør for medlemsbladet.
TN overtager webmaster-rollen.
8. Generalforsamling 2016
Generalforsamlingen afholdes på DARAK's udstilling den 5. november 2016 i Strøby
Hvem er på valg og hvem genopstiller:
• Formand Heide Petersen: på valg - ønsker ikke genvalg
• Kasserer Pia Holmberg-Hansen: ikke på valg
• Næstformand Trine Vestergaard Nielsen: ikke på valg
• Bestyrelsesmedlem Kis Østerby: på valg
• Bestyrelsesmedlem Flemming Olsen: på valg - ønsker ikke genvalg
• 1. suppleant Luise Bindesbøl: modtager genvalg
• 2. suppleant Ulla Lihme Jørgensen: på valg - ønsker ikke genvalg
• Revisor Pia Haugsted-Kirkegaard: modtager genvalg
9. Topkatte 2016 kandidat for udregning at point.
● Dato 2017 øst for Storebælt, hvis der skal afholdes noget
● Ny tovholder
● Pia Nyrup ønsker ikke længere at være ansvarlig for at udregne point til topkatte, samt
udstillingsresultater. HP skal have besked om hvem der overtager opgaven senest d. 1. nov.16. Resultater
skal indsendes i januar 2017.
● Der skal findes en ny tovholder, idet Flemming Olsen ikke genopstiller.
10. Eventuelt
● Tilbud til killingekøbere
I 2016 var der kun 2 der benyttede DSO tilbud til killingekøbere (1 års medlemskab til halv pris). Det vides
ikke om årsagen er at opdrætterne ikke uddeler gavekortene, eller manglende interesse fra killingekøbernes
side.
For at gøre opmærksom på ordningen kunne der evt. udsendes et nyhedsbrev til klubbens opdrættere og
flere henvisninger på hjemmesiden. Evt. kan der laves en ½-sides artikel/annonce i bladet.
Referent Trine S. Vestergaard Nielsen
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