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1. Húsnæði fyrir sýningu

Búið er að hafa samband við flestar fasteignasölur á landinu og öll þau húsnæði sem virðast
vera tóm, en allsstaðar er neikvætt svar. Næst á dagskrá er að hafa samband við allar
reiðhallir sem eru hitaðar upp en það mun kosta mikið að leigja teppi á slíkt húsnæði. Málið
er enn í skoðun.

2. Skráningar á sýningu og meðferð skráningar

Nýjum skráningarstjóra bætt inn í skránigarskjöl svo hægt sé að yfirfara skráningar.
Sýningarstjóri mun færa skráningar úr excel skjalinu sem skráningarnar safnast fyrir  í yfir í
skalið þar sem skráningarnar eru staðfestar.

3. Lén Kynjakatta

Vegna breytingu sem ritari gerði á skráningum hjá ISNIC datt sjálfvirk endurnýjun út á
kreditkorti Kynjakatta, en það kort var hvort sem er ónýtt kort. Rætt hvort Kynjakettir ættu
að setja sjálfvirka endurnýjun á sýningar kreditkortið eða hvort gjaldkeri ætti að millifæra
fyrir greiðslunni í framtíðinni. Það sem mælir á móti því að millifæra er ef eitthvað kæmi
upp á og það væri ekki gert í tæka tíð gæti félagið misst lénið. Ákveðið er þó að bíða þar til
nær dregur að greiðsludögum sem er snemma í byrjun árs 2018.

4. Bókhaldið
Það er komið í vinnslu að færa Kynjaketti yfir í Reglu úr Netbókhaldi. Heiðveig bókari ætlar
að skoða málið betur eftir ágúst.
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5. Gisting dómara fyrir haustsýningu

Hótel Keflavík gaf styrk á seinustu sýningu og stjórn hefur ákveðið að nýta það fyrir 2
dómara á sýningunni. Einn dómaranna ætlar að vera lengur á Íslandi ásamt maka og er
stjórn því samþykk því að hann bóki gistinguna sjálfur og stjórn endurgreiðir honum tvær
nætur.

6. Ræktunarnöfn og eigendur

Skráningarstjóri óskaði eftir öllum ræktunarnöfnum og skráðum eigendum þeirra. Sá listi er
í möppu sem er heima hjá varaformanni. Varaformaður fer í málið.

7. Félagsgjöld
Tvígreiðsla inn á reikning Kynjakatta kom frá einum félagsmanni. Hafa þarf samband við
hann til að athuga með greiðsluna. Gjaldkeri skoðar málið.

8. Félagatal
Nýr ritari sem mun sjá um félagatalið þarf að læra á handbrögðin. Mun gjaldkeri fara ásamt
ritara til fyrrum ritara Kynjakatta og læra á félagstalskráninguna og allt sem henni fylgir.

9. Póstlisti Kynjakatta

Póstlistinn er ekki virkur og netpóstur orðinn óáreiðanlegur þar sem fólk er oft ekki að opna
póstinn sinn. Hugmynd kom að stofna nýjan hóp inn á Facebook sem væri einungis fyrir
borgandi félagsmenn. Þá væri auðvelt að koma tilkynningum og öðru efni þar inn.
Rætt um að breyta þarf lögum Kynjakatta og uppfæra lögin í takt við nýja tíma og nýjar
samskiptaleiðir.

10.  Félagsskírteini

Rætt hvernig meðhöndla eigi næstu félagsskírteini svo hægt sé að koma þeim fyrr út til
félagsmanna. Formaður kemur með hugmynd að vera með félagsnúmer og nafn í stað
kennitölu og nafns þar sem við megum ekki láta þriðja aðila fá kennitölur félagsmanna.
Annar möguleiki væri að prenta út límmiða með nöfnunum til að flýta fyrir gerð
félagsskírteina.
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11.  Heilsufarsráð FIFé

Sett á ís þar til fram yfir sýningu.

12. Skráð nöfn á köttum

Sömu nöfn hafa verið skráð mörgu sinnum á all nokkrum köttum. Stundum hefur verið notað:

IS*“ræktunarnafn”, ÍS*“ræktunarnafn“ og stundum er IS sleppt og skrifað beint nafn kattar.
Einnig hafa verið villur í ræktunarnafninu sjálfu á heitunum. Sýningarstjóri mun fara yfir
allar skráningarnar og mun þurfa að hafa samband eigendur yngri kattanna og segja þeim frá
málinu. Biðja þarf eigendur um  að velja nýtt nafn og verður ný ættbók gefin út þeim að
kostnaðarlausu.
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