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LISTA UCHWAŁ
Uchwała nr 1. - Dotyczący nostryfikacji rodowodów.
Wszystkie koty posiadające rodowody z federacji i klubów nie zrzeszonych w FIFe,
przed nostryfikacją rodowodu w FPL muszą uzyskać ocenę aprobującą na wystawie lub
pokazie, lub w Klubie, potwierdzającą rasę i odmianę barwną kota. Oceny może
dokonać jedynie międzynarodowy sędzia FIFe. Na karcie oceny musi widnieć podpis
sędziego i określenie, że cechy eksterieru kota nie stoją w sprzeczności z informacjami
zawartymi w rodowodzie kota.
Uchwała nr 2.
Wszystkie koty na wystawach FPL muszą mieć wszczepiony chip, potwierdzony
zapisem w rodowodzie oraz książeczce zdrowia lub w paszporcie.
Uchwała nr 3.
Wniosek Zarządu o przyjęcie CCR na pełnoprawnego członka FPL. Z dniem 18.03.07
przyjęty.
Uchwała nr 4.
Obowiązek przedstawiania kota wygrywającego BIS schodzącego z panelu.
obowiązuje od 1.01.2008.
Uchwała nr 5.
Możliwość zakupu przez kluby rozet dla kotów uzyskujących tytuły, zobligowanie
zarządu do uhonorowania rozetami kotów zdobywających zaszczytne tytuły EC, DM,
DSM, JW. - wchodzi nie później niż od 1.01.2008
Uchwała nr 6.
CCL – ujednolicenie szczepień na wystawach – szczepienia p/panleukopenii i katarowi
kociemu muszą być wykonane nie wcześniej niż 2 lata (730 dni) i nie później niż 15 dni
przed wystawą. - Wchodzi od dnia następnego, tj. Od 18.03.2007.
Uchwała nr 7.
Wniosek CCS – zmiany do Statutu dotyczące komisji Rewizyjnej. Wniosek o treści:
Skreśla się par.25 pkt 3 Statutu Polskiej Federacji Felinologicznej Felis Polonia,
uchwalonego 10.09.2006, o brzmieniu “Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można
łączyć z funkcją członka Zarządu lub władz Stowarzyszenia będącego członkiem
federacji.”
Uchwała nr 8.
KKF – wniosek o wydanie rodowodu dla kotki DRX, która urodziła się z krycia kotów
poniżej wieku 10 miesięcy (uzasadnienie we wniosku KKF).
Uchwała nr 9.
Czy Zarząd powinien wydawać dokumenty w przypadku naruszenia przepisów
hodowlanych:
Uchwała nr 10.
Wniosek Śląskiego Klubu – cofnięcie uchwały Zarządu FPL przyznającej w 2008 i 2009
roku terminy wystaw w Katowicach dla DCC.

