Kynjakettir, Kattaræktarfélag Íslands
Almennur stjórnarfundur
FUNDARGERÐ

Dags. 21 Mai 2018
Fundartími: kl 16.40
Fundarstaður:

Skógarbraut 1109

Fundarstjóri: Anna María Moestrup
Fundarritari: Anna María Moestrup
Fjöldi mættra: Sigríður Þóra,Sigurður,Birna,Jósteinn,Helga og Anna María

1. Ritnefnd:
Það vantar ritstjóra eftir að Jóna gaf ekki kost á sér aftur í þá stöðu. Hugmynd um að fá
Rósu í þá stöðu. Einnig kemur til greina maðurinn hennar Gróu hann Keli. Sigurður mun
ræða við Jónu um það hvort hún væri til að setja upp blaðið fyrir prentun ef hún fær öll gögn
tilb.
2. Skráningarstjóri:
Helga er búin að ræða við núverandi skráningarstjóra hana Þórunni og er hún tilbúin að vera
áfram og kom fram að hún er mjög ánægð að fá Helgu í Ræktunarráðið.
3. Ræktunarráð:
Í ræktunarráði eru 4 aðilar þeir eru Þórunn,Helga Arnar og Sunna . Helga þarf að heyra í
Sunnu og fá gögn sem henni vantar.
4. Auglýsinganefnd:
Stjórn er með hugmynd að fólki sem væri flott að fá í augl.nefnd.Sigurður Formaður ræðir
við þá aðila. Einnig þarf augl.nefnd að ath með afslátt til félagsmanna sem er síðan auglýst á
síðu Kynjakatta. Ath með styrktaraðila vegna bikara BIS kisur .

5. Sýningarnefnd:
Jósteinn er sýningarstjóri og Thelma er yfirdómþjónn og hefur staðið sig mjög vel í því
hlutverki.Sýningaritar eru Heimir og Helga. Íris er í rósettunefnd en í framtíðinni eru pantaðar
rósettur án catacoríu. Þarf að laga í næsta blaði hverjir eru í sýningarnefnd.

6. Haustsýning 2018:
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Búið er að bóka stóra salinn þar sem dótið var geymt á síðustu sýningu þ.e í
Officeraklúbbnum en ekki sami salur endurgjaldslaust gegn því að við notum mötuneytið milli kl
14-16 . Til að koma á móts við okkur verður sjoppa í salnum hjá okkur. Fáum aðgang að einu wc
það er annar viðburður þarna á sama tíma.

7. Önnur mál:
Hvernig getum við hvatt félagsmenn til að aðstoða við uppsetningu og samantekt eftir
sýningu. Hugmynd um að viðk. sem aðstoðar fær frítt fyrir eina kisu á sýninguna.
Vantar hugmyndir af afsláttum fyrir Persa sýnendur á haustsýningu en til stendur að fá sem flesta
Persa til að Marteinn geti tekið lokaprófið. Einnig þarf að fara uppfæra heimasíðuna sumar uppl.
orðnar gamlar og vantar uppl td. um Russian Blue. Fife reglurnar þurfum að hafa beinan link á
þær og einnig spurning að þýða þær sem skipta okkur máli. Ath með að breyta uppl. þegar verið
er að skrá kisur á sýningu þarf ekki örmerki osfrv. bara ættbókarnr. reyna gera þetta auðveldara
fyrir félagsmenn.
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