STYRELSEPROTOKOLL NR 6/07
del 2 av 2
fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 8 december 2007 kl 12.30 – 17.15
samt söndagen den 9 december 2007 kl 10.00 – 15.20
med A Sjödin som mötesordförande
Närvarande

Adjungerade

Annette Sjödin, ordförande
Eva Porat, vice ordförande
Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom
Ewa Löwdin, ledamot
Michael Edström, ledamot (ordf. DR)
Rikard Elofsson, ledamot (ordf. SR)
Katarina Wolffram, ledamot (ordf. TUR)
Stellan Spetz, 1:e suppleant
Lars-Erik Pedersen, 2:e suppleant

Peter Buer, SBR-ledamot
Protokollförare Agneta Färdigh, SVERAKs kansli
Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli

Rolf Jonsson, internrevisor hade revisionsmöte
under lördagen

Meddelat ej närvaro

Ulrika Hermansson, ledamot (ordf. HAR)
Martti Peltonen, ledamot (ordf. SBR)
Fortsättning från protokoll del 1 av 2
§5

Kansliet och interna rutiner

Rapport – möte SVERAKs kansli, styrelsens AU och Våra Katters redaktion i Örebro
Mötet startade tisdagen den 27 november då tre av de fyra anställda på kansliet reste till Örebro
för möte. Från kansliet deltog Ann Hansson, Cecilia Wennergren och Agneta Färdigh. Kansliet
hade internt möte på tåget mellan Borås och Örebro och på kvällen avnjöts middag tillsammans
med SVERAKs vice ordförande E Porat.
Under onsdag förmiddag (28 november) fortsatte internt kanslimöte och vid lunch anlände
SVERAKs styrelses AU – Annette Sjödin, Eva Porat, Michael Wirth Färdigh och Rikard
Elofsson. Under eftermiddagen hade kansliet och AU gemensamt möte där bland annat ett flertal
arbetsrelaterade frågor diskuterades.
Vid 17-tiden anlände Våra Katter redaktion; redaktör Ulf Lindström samt Barbro Åberg, Maude
Larsson och Malin Sundqvist. Redaktionen, AU och kansliet hade gemensamt möte där bland
annat integrering av Våra Katters bilaga i tidningen diskuterades. Kvällen avslutades med
gemensam middag.
Det planerade gemensamma förmiddagsmötet på torsdagen avhölls inte.
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Projektanställning för inmatning av stamtavlor från gamla registerkort
Det har länge funnits tankar på att mata in stamtavlor från gamla registerkort – en tanke som blir
än mer aktuell när stambok kommer att publiceras på nätet.
Beslutades att utlysa en projektanställning för en period på 3-6 månader för detta arbete.
Styrelsens AU och SVERAKs kansli gör annons för publicering på SVERAKs hemsida och för
skick via cirkulär för snarast möjliga projektanställning.
Julstängning av SVERAKs kansli vecka 52 och vecka 1
Kansliet kommer att vara stängt vecka 52 och vecka 1, d.v.s. ingen telefontid denna period. Dock
kommer förbundsekonom M Wirth Färdigh och kansliet ekonomiansvariga A Färdigh att i
sedvanlig ordning påbörja bokslutsarbetet under vecka 1.
Royal Canin-möte i Göteborg 2008
SVERAKs kanslipersonal kommer tillsammans med SVERAKs ordförande och vice ordförande
att besöka Royal Canins kontor i Göteborg för informellt möte någon gång under januari/februari
(datum ännu ej fastställt).
Från styrelsemöte 5/07
SVERAKs kansli; Principfråga om när uppgift om exempelvis antal kullar per katt och eller av
enskild uppfödare ska/kan lämnas till förtroendevald, klubb, försäkringsbolag, myndighet…
Eftersom detta är viktiga och stora frågor föreslår kansliet att ”remiss” med frågeställningar sänds
till styrelsen – för genomgång och diskussion på mötet i januari 2008.
Beslutades i enlighet med förslaget.
Dnr 6-10-195:5

Förslag till ändring av redan taget beslut gällande person som bytt förbund

Vid styrelsemöte 4/06 beslutades om rutiner som gäller när enskilda SVERAK-klubbmedlemmar
valt att byta förbundstillhörighet. I cirkulärutskick nr 6/06 klarlades rutinerna för olika scenarier:
• Om personen underlåter att beställa transfer och det visar sig att katten ändock är överförd
till annat förbund generar detta i anmälan till FIFes styrelse fvb FIFes Disciplinkommitté.
• Om ärende inkommer till BN efter att ansökan är godkänd generar detta i anmälan till FIFes
styrelse fvb FIFes Disciplinkommitté.
• Följaktligen skall katter, ägda av personen, som används vid avel eller utställning överföras
till det nya förbundet – personen får inte ställa ut SVERAK-registrerad katt på SVERAKutställning.
• Om person anmält till utställning (inom eller utom Sverige) åvilar det personen, och inte
SVERAK, att meddela ändring till arrangerande klubb.
• Personen ifråga tillåts bland annat inte att inom SVERAK:
•
vara förtroendevald
•
stå som kontakt på SVERAKs hemsida eller i Våra Katter
•
agera i utställningsarrangemang i SVERAKs namn:
o vara mottagare av utställningsanmälningar
o stå med namn på utställningsinbjudan
o vara mottagare av utställningsmaterial
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vara kontaktperson mot sponsorer (i samband med utställning).
• Personen kan inte erhålla cirkulärutskick - även om beställning skulle ske via SVERAK-klubb
A Hansson, utställningsansvarig på SVERAKs kansli föreslår, i samråd med TURs ordförande K
Wolffram, en ändring av beslutet rörande agerandet i utställningssammanhang.
Förslag till beslut: Punkten ”stå med namn på utställningsinbjudan” tas bort. Dock ska personen
ifråga vara medlem i en klubb ansluten till ett FIFe-förbund och det är den arrangerande klubbens
ansvar att säkerställa detta samt att tillse att personen är insatt i FIFes och SVERAKs regler för
utställning.
o

Beslutades i enlighet med förslaget.
Konstellation av Våra Katters redaktion
Fredag kväll den 7 december hade styrelsens AU internt möte och vid detta möte diskuterades
bland annat konstellation av Våra Katters redaktion – med hänvisning till möte med redaktionen
den 28 november. Minnesanteckningar från mötet behandlas under § 10.
Beslutades att ge AU i uppdrag att kontakta delar av redaktionen för diskussion. Frågan tas upp
på nytt vid mötet i januari 2008.
§7

SVERAKs årsmöte

Genomgång och fördelning (till SVERAKs styrelse och/eller råd för beredning och yttrande) av
de motioner som inkommit från SVERAK-anslutna klubbar.
Rådens beredningar ska vara SR tillhanda senast den 19 januari 2008.
Kostnad för huskattbevis 2008.
Beslutades att huskattbevis även under 2008 utfärdas utan kostnad. Avgift för ändring av redan
utfärdat SVERAK-huskattbevis förblir oförändrad, dvs 50 kr.
Beslutades att rådens verksamhetsberättelse för kalenderåret 2007 samt verksamhetsplan för 2008
(plan för specifik verksamhet som inte finns beskrivna i SVERAKs stadgar och regler) ska vara
SVERAKs kansli tillhanda senast den 19 januari 2008.
Beslutades att A Färdigh, SVERAKs kansli, liksom tidigare år förbereder årsberättelsen så att
styrelsen kan underteckna på plats vid mötet i januari 2008.
Styrelsens förslag till avgifter, arvoden samt hotellkostnader för årsmötesdelegater.
M Wirth Färdigh förbereder till styrelsemötet i januari 2008.
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§8

Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 7-10-247
SVERAKs internrevisorer – Skrivelse nr 2 2007 från granskning 071208
Granskning skedde för september – november 2007 och allmänna diskussioner mellan
internrevisor och förbundsekonom fördes. Internrevisor R Jonsson hade inga synpunkter vid
granskningen.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
Dnr 7-10-259
C Bjelk – Avsäger sig alla uppdrag
Christian Bjelk, valberedningens ledamot samt domarelev, meddelar att han från den 1 november
2007 avsäger sig alla uppdrag och begär samtidigt utträde ur SVERAK.
Styrelsen önskar C Bjelk lycka till även om styrelsen beklagar hans beslut att lämna förbundet.
Dnr 7-10-163:10 Rockansvarig för region Stockholm
Lotta Falk har sagt upp sig som rockansvarig för region Stockholm. Hon kvarstår som
rockansvarig till 071231 och efterträds 080101 av Leif Lindmark.
Beslutades att tacka L Falk för tiden som rockansvarig och hälsa L Lindmark välkommen som
rockansvarig från den 1 januari 2008.
Dnr 4-100-2854:23 DÄK som utställningsarrangör om burpool
Positiv respons från DÄK rörande rack och bockpallar och även rörande städpeng. Klubben ger
stort tack och mycket beröm för den nya, och genomtänkta, burpoolen.
Styrelsen tycker det är mycket trevligt att så positiv respons framförs!
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
Dnr 7-10-265
CK – Allmänna frågor och synpunkter
CK har ett antal frågor framför allt rörande utställningsverksamhet men även rutinfrågor och
annat.
Beslutades att ”fördela” frågorna och att SVERAKs kansli, K Wolffram, R Elofsson, TUR och
DR besvarar CK direkt den/de delar som berör respektive område.
Beslutades att SVERAKs kansli informerar CK att svar kommer att erhållas från olika instanser
vid olika tillfällen.
Dnr 7-10-179

Överklagan av BN-beslut genom berörd parts advokat och därigenom
överlämnad till av SVERAKs anlitade advokat – behandlades under
söndagens möte
E Löwdin deltager ej i diskussion eller beslut.
Beslutades att avstängning kvarstår enligt BNs beslut. E Porat reserverade sig mot beslutet.

Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar SVERAKs anlitade advokat och meddelar denne
styrelsens beslut.
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§9

Projekt

Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram
Projektgrupp: Mats Olsson, Marina Walström, Katarina Wolffram, Kjell Andersson, Lars Madej och Tomas Örtenberg
Styrgrupp (deltar inte aktivt i projektarbetet): Rikard Elofsson och Michael Wirth Färdigh

Dnr 7-10-210:4

Projektgruppen - Rapport nr 4

Dnr 7-10-145:30 Projektgruppen – Förslag till kravspecifikation
Rapporten distribuerades med utskick 9/07. Rapporten är dock felnumrerad och ska vara rapport
nr 4 och inte nr 3.
Förslag till kravspecifikation är avsänd via e-post till styrelsen 071204 och synpunkter har
inkommit via E Löwdin (dnr 7-10-145:32).
Diskussion fördes framför allt om anbudsförfrågan och de småändringar som framkom ska
framföras till M Olsson. Enligt uppgift planeras att sända anbudsförfrågan till företag under
kommande vecka.

Sinbad – Medlemshantering
Projektgrupp: M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, A Färdigh

Inga handlingar förelåg mötet.
ID-register
Projektgrupp: Michael Wirth Färdigh, Ewa Löwdin, SVERAKs kansli, Ann Hansson
Teknisk rådgivare: Rikard Elofsson. Blanketter och webbgränssnitt: SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Dnr 4-100-2901:21

Rapport rörande projektet ID-register

Arbetet inom projektgruppen har fortsatt. Bland annat har R Elofsson arbetat vidare med IDdatabasen, text om ID-registret publiceras i Våra Katter 6/07 och blanketterna är uppdaterade och
till viss del omarbetade efter gruppens senaste möte.
Målet och förhoppningen kvarstår att kunna inviga SVERAKs externt tillgängliga ID-register i
början av 2008.
Stambok på nätet
Projektgrupp: Rikard Elofsson, Michael Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

I dagsläget går tekniskt sett ID-register och stambok på nätet ”hand i hand”. Dock har ID-registret
bland annat fler involverade personer och mer formalia kring blanketter och annat krävs varför
prioriteten idag gör att stambok på nätet hamnar efter ID-registret.
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Kattuppfödardiplomering
Projektgrupp: Ewa Löwdin och SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Dnr 2-100-1923:22-23 Inbjudan och formalia för personliga möten med ”testpiloter” i Borås
071110 och Stockholm 071117
Dnr 2-100-1923:24

Rapport efter testkörning av Diplomering av SVERAK-uppfödare samt
frågor väckta till styrelsen

Två otroligt positiva och konstruktiva testmöten har avhållits - den 10 november i Borås och den
17 november i Stockholm då projektgruppen fick mycket positiv respons. Flera deltagare
framförde att de inte väntat sig ett så pass färdigt material! Vid den efterföljande utvärderingen
tyckte samtliga närvarande att det varit mycket givande och trevliga dagar.
Projektgruppens steg i diplomeringsprojektet:
Steg 1. Avklarat. Start av projektarbetet.
Projektgruppen har skapat ett antal frågor (tillsammans med bland annat stambokförarna), gjort
blanketter mm.
Steg 2. Avklarat. Testutbildning.
Samtliga testpiloter har varit och är i högsta grad involverade och har en viktig roll; aktiv
delaktighet i projektet och utvärdering vilket innebär konkreta synpunkter, förslag, idéer och
kommentarer rörande materialet.
Steg 3. Pågår. Utvärdering efter testutbildning och förändring efter ev. inkomna synpunkter och
idéer. Inom kort – testutbildning hemtest.
SVERAKs styrelsen påtalar att den vill vara delaktig och kommer att få genomföra hemtest.
Steg 4. Genomgång och information – projektgrupp och testpiloter.
Steg 5. Information till klubbar och uppfödare.
Steg 6. Uppstart av diplomering.
Vid mötet framkom synpunkter på ansökningsblanketterna och en del formalia och
grundförutsättningar för diplomering/annullering av diplomering vilket innebär att projektgruppen
på nytt måste se över och omvärdera blanketterna och grundkrav. Detta gör att projektstart kan bli
senarelagd.
Guide för utställningsarrangör
Projektgrupp: TUR

Dnr 7-10-274

Rapport rörande projektet Guide för utställningsarrangör

Vid TURs personliga möte i oktober slutfördes arbetet med Guide för utställningsarrangör.
Materialet överlämnades till SVERAKs kansli för synpunkter och hjälp med layout.
I samråd med kanslipersonalen har TURs ordförande K Wolffram beslutat att gå igenom allt
material på nytt, jämföra med informationen på SVERAKs hemsida och andra skrivningar, för att
se vad som ska plockas in i Guiden för att få den så komplett som möjligt. K Wolffram och A-M
Törnström kommer, tillsammans med SVERAKs kansli, att arbeta vidare med projektet.
K Wolffram informerade att Guiden beräknas kunna presenteras vid styrelsemötet i januari 2008.
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Uppfödarseminarium
Projektgrupp: Styrelsens AU tillsammans med HAR och kansliet

Dnr 6-10-282:6

Rapport rörande projektet Uppfödarseminarium

Den 20-21 oktober avhölls ett bejublat seminarium på Göteborgs Universitet, Konferenscentrum
Wallbenberg i Göteborg.
Helgens föreläsare var:
• Dr Susan Little, DVM som föreläste om vanliga ärftliga sjukdomar hos katt, normal
reproduktion hos katt, dräktighet och förlossning samt att föda upp friska katter
• Lorraine Shelton, genetiker som föreläste om färg i relation till temperament samt färger och
mönster
• Omar Abdurahman, veterinärinspektör Statens Jordbruksverk som föreläste om införselregler
• Karen Lisager, veterinär Royal Canin som föreläste om kattens tänder
• Marina Walström, jurist som föreläste om juridiska aspekter kring kattägande
Efter avhållet arrangemang skickades en enkät till de 129 anmälda deltagarna och 59
svarsenkäter, överlag otroligt positiva, besvarades.
SVERAK riktar ett stort tack till
• närvarande föreläsare och deltagare som gjorde detta evenemang till verklighet och till en
fantastisk upplevelse!
• Royal Canin som mycket engagerat möjliggjort att bland annat så eminenta föreläsare har
kunnat inbjudas! Royal Canin närvarade med monter.
• Sveland Försäkringar som givmilt sponsrat detta arrangemang! Sveland Försäkringar
närvarade med monter.
• all personal på konferenscentrum Wallenberg för fantastisk mat, otrolig service och
kompetens och ett mycket trevligt bemötande!

Utredning av förbundets organisation
Projektgrupp: R Elofsson, K Wolffram, S Spetz och SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

7-10-186:4
7-10-186:5-16

Projektgruppen – Komplettering till tidigare utsänd remiss – SVERAKs
organisation
Synpunkter har inkommit från följande kattklubbar;
ASK, VÄK, CK, MSK, CCC, MIN, ALFA, SPIN, ADC, TCC, VK och BK

Projektgruppen hade telefonmöte torsdagen den 6 december där inkomna synpunkter
diskuterades. Bland annat har gruppen beslutat att dela upp motionen i två delar där instiftande av
rasråd kommer att vara en egen motion. Förslag till motion och förändrade stadgar kommer att
presenteras på styrelsemötet i januari 2008.
§ 10

Förbundstidningen

Dnr 7-10-66:2

Besked att redaktionsmedarbetare lämnar Våra Katters redaktion

Kajsa Sohlberg har, av personliga skäl, valt att lämna Våra Katters redaktion. SVERAK tackar för
det arbete K Sohlberg har lagt ned på redaktionsarbetet.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
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Dnr 7-10-270

Minnesanteckningar från möte mellan kansli, styrelsens AU och Våra Katters
redaktion 071128 i Örebro

Främst diskuterades integrering av Våra Katters bilaga i själva tidningen. Beslutades att från Våra
Katter nr 1/08 kommer:
• utställningsresultat att plockas bort från tidningen helt och hållet och istället publiceras
kontinuerligt på SVERAKs hemsida.
• funktionärs- och klubbsidor att placeras i början av tidningen. Kansliet uppdaterar och sänder
färdiga sidor till redaktören innan tryckning. Viss layoutförändring kommer att ske på
klubbsidorna.
• utställningslistan med utställningar att integreras med den befintliga Kattkalendern som finns i
slutet av tidningen. Här kommer även förbundskalendariet att integreras. De olika
evenemangen kommer att färgkodas för att ge en bättre överblick.
• utställningsinbjudningar, i förekommande fall i färg, att placeras i anslutning till Kattkalendern
• kansliets ”informationsrutor” att finnas som pluggannonser för införande där det finns tomma
utrymmen i tidningen.
• material till SVERAK-aktuellt att sammanställas (i ren text) till stor del av SVERAKs kansli
(detta skedde redan till nr 6/07).
• ”Styrelsen har ordet” att döpas om till ”Ordförande har ordet”, ”Vice ordförande har ordet” osv
beroende på vem det är som skriver.
Kansliet sänder korrekt SVERAK-logotyp i eps-format till redaktör Ulf Lindström.
Redaktionen aviserade om behovet att utöka redaktionen med en person.
På begäran efter möte med redaktionen beslutades att utse S Spetz som en del av redaktionen för
att aktiv ”jaga” råd och förtroendevalda för information om beslut, viktiga frågor etc.
§ 11

PR

Myndigheter

Representanter i Djurhälsoråd och Referensgruppen för hund och katt
Vid styrelsemöte 5/07 beslutades att byta representant i Jordbruksverkets Djurhälsoråd till
C Wennergren, SVERAKs kansli med U Hermansson som ersättare. Vid helgens styrelsemöte
beslutades om ytterligare förändringar:
Beslutades att byta representant i Jordbruksverkets Djurhälsoråd till C Wennergren, SVERAKs
kansli med Ewa Löwdin som ersättare (och representant vid möten i Stockholm). SVERAKs
kansli informerar Jordbruksverket och HAR.
Beslutades att byta representant i Jordbruksverkets referensgrupp för hund och katt till
C Wennergren, SVERAKs kansli (tidigare A Sjödin) och K Wolffram. SVERAKs kansli
informerar Jordbruksverket.
Dnr 6-10-96:21

Jordbruksverkets Djurhälsoråd –
Minnesanteckningar efter möte 071012 i Jönköping
SVERAK representerades av SVERAKs kansli, Cecilia Wennergren.
Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.
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Dnr 6-10-96:22

Jordbruksverkets Djurhälsoråd – Kallelse till temamöte om bluetongue 071211
hos Veterinärförbundet i Stockholm

Beslutades att inte sända personlig representant till detta temamöte. SVERAKs kansli meddelar
Jordbruksverket att representant finns tillgänglig per telefon om punkter rörande katt kommer att
diskuteras.
Dnr 6-10-77:25

Jordbruksverket – Kallelse till möte i referensgruppen för hund och katt
071115 i Jönköping
Dnr 6-10-77:26 SJV - Sammanfattning av ovan nämnda möte
SVERAK representerades av SVERAKs kansli, Cecilia Wennergren.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Dnr 6-10-77:27

Jordbruksverket – Avisering om möte i referensgruppen för hund och katt
080207 – inbjudan kommer senare

Beslutades att invänta inbjudan och lägga skrivelsen till handlingarna.
Dnr 7-10-254

Jordbruksverket – Remiss rörande ändring i SJVs föreskrifter om
anmälningspliktiga djursjukdomar

Remissen, med remisstid till den 8 november 2007, avsändes till HAR för synpunkter. Inga
synpunkter inkom och inget remissvar har avsänts till Jordbruksverket.
Beslutades att lägga remissen till handlingarna.
Nyhetsbrev från Jordbruksverket
Dnr 7-10-125:9

För kännedom: Aggressiv fågelinfluensa bekräftad i Storbritannien

Dnr 6-10-218:2

Nyhetsbrev IV dat 071024 Hund och katt

Beslutades att lägga nyhetsbrevet till handlingarna.

Samarbetspartnerns

Många SVERAK-klubbar anammade Kattens Dag och samarbetet med Royal Canin.
47 aktiviteter publicerades på SVERAKs hemsida.
Dnr 7-10-260
Manimalis inbjuder till konferensen ”Ett djur för livet” 071211
Ingen från SVERAKs styrelse eller Våra Katters redaktion har möjlighet att deltaga vid
konferensen.
Beslutades att lägga inbjudan till handlingarna.
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Dnr 5-100-3121:16 Manimalis rörande världskongress 2010
Manimalis kommer att agera värd för IAHAIO-kongressen (International Association of Human
Animal Interaction Organisations) i Stockholm år 2010.
I samband med Manimalis ansökan att få agera värd bifogades bland annat SVERAKs ”stödbrev”
– ett stöd som Manimalis tackar för.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
Dnr 7-10-203:4

Rapport om kalendern Kattboken och förslag till treårsavtal

Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar förlaget på nytt för att erhålla undertecknat avtal.
Samtidigt påtalas att trots överenskommelse har slutkorrektur inte inkommit till förbundet före
almanackan tryckts och inga almanackor har ännu distribuerats till kansliet. Detta trots att
annonsörer i almanackan erhållit exemplar.
Dnr 7-10-268

Hemmets Journal – Förfrågan om prenumeration av Våra Katter som pris i
tävling på tidningens webbplats (kattsida)
Styrelsens AU har redan beslutat att 10 prenumerationer (á 6 nr) skänks i utbyte mot länkning från
Hemmets Journals webbplats – en plats med cirka 3 000 besökare i veckan.
Beslutades att konfirmera AUs beslut.

E Porat meddelade att efter förhandling har även fri pluggannons för SVERAK erhållits på
Hemmets Journals webbplats.

Massmedia och pressmeddelande

Dnr 7-10-258

Rörande tidningsartiklar om katt (avlivning av katt mm)

Principiellt diskuterades om SVERAKs ställningstagande och agerande i frågor rörande
djurskydd.
Beslutades att SVERAK inte agerar aktivt (pressmeddelande, aktiv kontakt med myndigheter och
press och liknande) i djurskyddsfrågor. Det finns många djurskyddsorganisationer som aktivt och
engagerat arbetar med dessa frågor.
Dnr 7-10 273

Fråga om monter/skärm på hundutställning i Göteborg

Beslutades att SVERAK inte närvarar med monter vid denna tillställning. M Wirth Färdigh
besvarar frågeställaren.
§ 12

Domarrådet

Dnr 7-10-222:3

DR-protokoll nr 5/07 fört vid möte 070927

Beslutades att konfirmera det sent inkomna protokollet, med endast rådsordförandens
underskrift, och lägga det till handlingarna.
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§ 13

Hälso- och Avelsrådet

Dnr 7-10-102:2 HAR-protokoll nr 3/07 fört vid möte 070415
HAR-protokoll nr 3/07 inkom till SVERAKs kansli per e-post i slutet av juni 2007 men blev av
flera skäl återsänt, av styrelsen till HAR, för justering. Denna justering har aldrig utförts.
Beslutades att detta försenade HAR-protokoll justeras av SVERAKs styrelse och undertecknas,
direkt vid mötet, av SVERAKs ordförande A Sjödin.
Beslutades att konfirmera det av styrelsen justerade HAR-protokollet med SVERAKs
ordförandes underskrift och lägga det till handlingarna. I och med detta kan protokollet
distribueras.
Dnr 7-10-158

HAR-protokoll nr 4/07 fört vid möte 070531

HAR-protokoll nr 4/07 inkom till SVERAKs kansli per e-post i början av juni 2007 men blev av
flera skäl återsänt, av styrelsen till HAR, för justering. Denna justering har aldrig utförts.
Beslutades att detta försenade HAR-protokoll justeras av SVERAKs styrelse och undertecknas,
direkt vid mötet, av SVERAKs ordförande A Sjödin.
Beslutades att konfirmera det av styrelsen justerade HAR-protokollet med SVERAKs
ordförandes underskrift och lägga det till handlingarna. I och med detta kan protokollet
distribueras.
Dnr 7-10-275

För kännedom – HARs klarläggande om svansdefekt som ärftlig defekt

Ärendet är en e-postkorrespondens mellan enskild kattägare och HAR rörande huruvida
svansknick är en ärftlig defekt. HAR har informerat frågeställaren att svansknick är en ärftlig
defekt som avrådes avla vidare på.
Att ärendet var uppe till behandling på styrelsemötet avsåg inte svaret från HAR utan var
underlag i diskussionen om vikten att dylik tolkning och klarläggande alltid insänds till kansliet.
Skrivelsen var för kännedom och lades till handlingarna.
§ 14

Stambokföringsrådet

Dnr 7-10-251:3

SBR-protokoll nr 5/07 fört vid möte 071120

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.
§ 15

Stadgerådet

Dnr 7-10-227:2 SR-protokoll nr 8/07 fört vid möte 071002
Protokollet distribuerades med cirkulärutskick nr 9/07
Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.
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§ 16

Tävlings- och utställningsrådet

Dnr 7-10-22:3
TUR rörande Scandinavian Winner, SW 2009
Sista ansökningsdag för klubbarna var 071115 och endast en ansökan har inkommit – från
Östkatten, ÖSTK. TUR föreslår att ÖSTK ska få förtroendet att arrangera SW 2009.
ÖSTK föreslår att SW 2009 ska äga rum i oktober. I brevet som TUR sänt till klubbarna stod inget
om när på året SW ska arrangeras men TUR beslutade år 2000 att SW ska äga rum under juni, juli
eller augusti. TUR har dock inget emot att SW arrangeras i oktober.
Beslutades att styrelsen ställer sig bakom TURs uppfattning och har inget emot att SW arrangeras
i oktober. Dock är detta en form av samarrangemang med NRR och av detta skäl kontaktas NRR
innan styrelsen fattar slutligt beslut.
Ärendet tas upp på nytt för behandling vid januarimötet 2008.
Dnr 7-10-272:2

TUR-protokoll nr 6/07 fört vid möte 071010

Beslutades att konfirmera protokollet, med endast rådsordförandens underskrift, och lägga det till
handlingarna.
§ 17

Besvärsnämnden

Dnr 7-10-201:4
BNs beslut om avstängning
Dnr 5-03-3536:26 BNs beslut att neka enskild medlem återinträde tom 091231
§ 18

FIFe och nordiskt samarbete

FIFe

Information: Från FIFe har inkommit EMS-lista, rasstandard samt regler för 2008.

Norden - Nordiskt Möte

Dnr 7-10-239:3

NRR rörande Nordiskt Möte 2008

Dnr 7-10-239:4

NRR – besked att Nordiskt Möte 2008 avhålls i Fredrikstad. NRR efterfrågar
punkter för diskussion

Beslutades att A Sjödin, K Wolffram, S Spetz och eventuellt M Peltonen representerar SVERAK
vid Nordiskt Möte i Fredrikstad.
§ 19

Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.
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§ 20

Nästa styrelsemöte

19-20 januari 2008
§ 21

Styrelse- och arbetsmöte i Borås

Ärenden för kännedom

Inga handlingar förelåg mötet.
§ 22

Mötets avslutande

A Sjödin tackade de närvarande för helgens möte och förklarade mötet avslutat.

Borås 2007-12-11

Protokollförare
SVERAKs kansli, Agneta Färdigh
Justeras:

Justeras:

……………………..……………………………
Ort och datum

……………………..……………………………
Ort och datum

Annette Sjödin, SVERAKs ordförande

Michael Wirth Färdigh

Styrelseprotokoll nr 6/07 del 2 av 2 fört vid styrelsemöte 071208-09

sid 13 (13)

