STYRELSEPROTOKOLL NR 7/06
fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 27 januari 2007 kl. 10.15 – 18.00
söndagen den 28 januari 2007 kl. 09.00 – 15.30

Närvarande

Adjungerade

Annette Sjödin, ordförande
Eva Porat, vice ordförande
Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom
Hans G Lindberg, ledamot
Ulrika Hermansson, ledamot (ordf. HAR)
Rikard Elofsson, ledamot (ordf. SR)
Ewa Löwdin, suppleant
Stellan Spetz, suppleant

Lotta Falk (fd Hemström), TUR-ledamot ersätter
K Wolffram
Protokollförare Agneta Färdigh, SVERAKs kansli
Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli
Ann Hansson, SVERAKs kansli lördag

Meddelat ej närvaro

Britt-Maria Johansson, ledamot (ordf. DR)
Iréne Eek Magnusson, ledamot (ordf. SBR)
Katarina Wolffram, ledamot (ordf. TUR)

§1

Rolf Jonsson och Rolf Kimnäs, internrevisorer samt
Svante Pettersson, revisorsuppleant lördag
Förberedelse inför årsmötet
Elisabeth Aitman, SR, lördag och söndag;
Åsa Källström, Christian Bjelk och Åsa Möller,
VB, lördag

Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro

Mötesordförande A Sjödin hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.
Beslutades att godkänna kallelsen.
Ledamöterna I Eek Magnusson, B-M Johansson och K Wolffram närvarade inte vid helgens möte.
K Wolffram och B-M Johansson hade lämnat skriftliga synpunkter på några av helgens ärenden.
Suppleanterna E Löwdin och S Spetz trädde in som ordinarie ledamöter.
Internrevisorerna samt revisorsuppleanten hade revisionsmöte under lördagen.
Valberedningen hade möte under lördagen.
SRs sekreterare arbetade med motionsberedning och motionssammanställning under lördag och
söndag.

§2

Val av justerare

Beslutades att välja E Porat att jämte mötesordförande justera detta protokoll.
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§3

Fastställande av dagordning och ärendelista

Beslutades att efter vissa kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.
Eftersom detta möte även var ett arbetsmöte inför årsmötet, behandlades inte paragraferna strikt
efter dagordning. § 7 Årsmötet behandlades kontinuerligt under helgen.
(sekreterarens not: placeras dock efter § 6 i detta protokoll)

§4

Föregående mötesprotokoll och genomgång av åtgärdslistan

Dnr 6-10-305

Styrelseprotokoll nr 6/06 fört vid möte 061202

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§5

Kansliet och interna rutiner

Ingela Samberg slutar på egen begäran 070211
A Sjödin informerade att Ingela Samberg, anställd på SVERAKs kansli sedan januari 2002, på
egen begäran lämnar sin tjänst 070211.
R Elofsson - e-postadresser med ändelsen sverak.se
Eftersom det nu är tekniskt möjligt väcktes frågan på nytt om att tilldela SVERAK-funktionärer
e-postadresser med ändelsen @sverak.se (ref protokoll 5/05).
Beslutades att R Elofsson åtgärdar detta tillsammans med kansliet.

§6

Ekonomi

Dnr 7-10-16
M Wirth Färdigh – Minnesanteckningar från möte med Offitech 061220
Ungefär 180 000 kopior årligen körs på SVERAKs kanslis kopiator, inköpt 2003. Trots den stora
mängd kopior har kopiatorn funderat tillfredsställande och det är för tillfället därför inte aktuellt
för förbundet att byta kopieringsmaskin eller att skriva om det nuvarande serviceavtalet.
Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.
Dnr 7-10-33

M Wirth Färdigh - För kännedom
Burpools- och utställningsavgiftsutjämning 2006

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
Dnr 4-100-2854:16

SVERAKs kansli – Rörande beställning och tidplan av tillverkning av burunderrede och burrack
Rack, bordsskivor, bockar och pallar till bockarna är under tillverkning och kommer inom kort att
ersätta de gamla tapetborden i burpoolscontainrarna.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna och styrelsen ger samtliga inblandade en eloge
och konstaterade att burunderrede och burrack blir verklighet till slut.
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Dnr 4-100-2854:17 SVERAKs kansli – Avyttring SVERAKs tapetbord
Så snart de nya borden är tillverkade och inlastade i burpoolscontainrarna kommer det att finnas
ett antal tapetbord som inte längre kommer att vara i omlopp bland utställningar.
Inom kort kommer ett erbjudande att sändas till klubbarna om beställning av egna burar – till
egen kostnad – från Rkås. Förslag att de klubbar som beställer burar kan lämna intresseanmälan
att få erhålla de tapetbord som finns kvar och tapetborden sänds samtidigt som nya burar
levereras klubben.
Beslutades i enlighet med förslaget.
Dnr 4-100-2854:18
Dnr 4-100-2854:19

SVERAKs kansli – Omlastning containrar
SVERAKs kansli – Rörande ersättning till DK i samband med omlastning i
container
Omlastning av containrarna kommer att ske 070217. I samband med detta anländer den nya
containern och den gamla avyttras till Hälsingekatten – den enda intressenten av erbjudandet att
köpa den gamla containern.
Det kommer att uppstå en del kostnader i samband med omlastningen; transport av de tre
burpoolscontainrarna till Gnosjö, inköp av containrar, hyra av släp med mera.
Dackekatten, DK, kommer att vara SVERAK behjälplig med åtta personer vid omlastningen.
Beslutades att DK erhåller fri burpool vid utställning 070414-15 (5 000 kr 1 container – 1 cert)
samt fri försäkringsavgift (600 kr) som ersättning för arbetet.
Dnr 7-10-12
HARs ordförande U Hermansson – Ansökan att deltaga på kurs
U Hermansson har, i egenskap av HARs ordförande, erhållit inbjudan till kurs 070214 i
antibiotikapolicy för hund och katt arrangerad av läkemedelsverket till en kostnad av 2 200 kr.
Beslutades att SVERAK bekostar kursavgift – dock utgår ingen ersättning för resa och eventuella
kringkostnader vid arrangemanget. Eftersom det är ett förbundsuppdrag skall rapport efter kursen
inlämnas.
Då kursinnehållet är av allmänintresse ombeds HARs ordförande att skriva rapporten som artikel
i Våra Katter.
Sekr not: U Hermansson har 1 februari meddelat att hon inte avser att deltaga på ovanstående
kurs.
Dnr 4-100-2901:15

SVERAKs kansli – Angående köp av adressetiketter för utskick till
veterinärer med information och material rörande SVERAKs ID-register
för katt

Beslutades att beställa adressetiketter från Eniro 118118 till maximal kostnad om 5 000 kr.
Dnr 4-100-2901

SVERAKs kansli – Angående inköp av scanner för avläsning av streckkod
ID-märkning

Beslutades att beställa två scanner / streckkodsläsare av märket Datalogicc Heron D130 från
Dustin till en kostnad om 1 895 kr styck inklusive moms.
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§7

SVERAKs årsmöte

Denna paragraf fortlöpte, och renderade i arbete under återstoden av lördagens samt del av
söndagens möte (förberedelse inför årsmöte såsom motionsberedning, genomgång av budget,
styrelsens förslag till avgifter och arvoden).
Även detta år hade förbundets årsberättelse och verksamhetsplan förarbetats av A Sjödin och
kansliet, A Färdigh.
Dnr 7-10-35

Stambokföringens rapport 2006 – att bilägga årsberättelsen.

Dnr 6-05-31:3

BNs verksamhetsberättelse – att bilägga till årsberättelsen.

Dnr 7-05-12

Internrevisorernas revisionsberättelse – att bilägga till årsberättelsen.

Dnr 7-10-43

ADC – Angående antal ledamöter i styrelse och råd

Beslutades att A Sjödin besvarar ADC.

Årets Kattutdelning

Dnr 7-10-42
Angående ”Årets Katt 1:or”
TUR avser att avhålla Årets Katt-utdelning på fredagskvällen på Hotell Skogshöjd i samband med
årsmötet.
TUR äskar att en ägare per vinnande katt bjuds på kvällens supé. Har ägaren flera vinnande katter
är det dock totalt en supé som avses.
Beslutades i enlighet med förslaget. Årets Kattuträknare meddelar berörda ägare.

§8

Skrivelser (inkl bordlagda)

Dnr 6-10-275:2
Internrevisorernas skrivelse nr 1
Dnr 6-10-275:3
Internrevisorernas skrivelse nr 3
Skrivelse nr 1 avser granskning januari – juli 2006 och inga frågor fanns från denna granskning.
Skrivelse nr 3 avser granskning oktober – december 2006 och två frågor fanns från denna
granskning.
Beslutades att M Wirth Färdigh besvarar internrevisorernas frågor.
Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.
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Dnr 7-10-9

Kattklubben Fyrstad, KKF – Besked att klubben lämnar SVERAK från
070101
Dnr 7-10-9:2
Brev avsänt från SVERAK till de KKF-medlemmar som enligt SVERAKs
dataregister var medlem i klubben per 061231
Besked att klubben avsåg att lämna SVERAK ankom 070103.
I samband med detta sändes brev till de personer som enligt SVERAKs register var medlem i
KKF, med information att för att fortsätta erhålla förbundstidningen genom klubb samt ta del av
den service och den internationella gemenskap som medlemskap i SVERAK-klubb innebär kan
medlemskap i annan SVERAK-klubb sökas.
Ytterligare en konsekvens påtalades; enskild medlem i en svensk IDP-klubb tillåts inte ställa ut på
utställning arrangerad av SVERAK-ansluten klubb.
Beslutades att, eftersom klubben fullgjort alla ekonomiska förehavanden med SVERAK, läggs
ärendet till handlingarna.
Dnr 7-10-24
Föreningen Sydkatten, SYDK – Förslag på ärenden att ta upp vid möte
SYDK påtalar bland annat vikten att alla klubbar skall efterleva FIFes och SVERAKs stadgar och
regler samt ställer därefter en del följdfrågor.
Beslutades att den del av skrivelsen som handlar om fördelning av poster i SVERAKs råd lämnas
till SVERAKs valberedning.
Beslutades att A Sjödin besvarar SYDK.
Dnr 6-10-290
Från förra styrelsemötet: Rörande anmälan till och beslut av ARN
R Elofsson rapporterade att han bland annat varit kontakt med den av förbundet anlitade
advokaten för juridisk konsultation.
Beslutades att R Elofsson kontaktar Konsumentverket – som numera är geografiskt placerat i
Karlstad, och kontrollerar vilka konsumentlagar uppfödare kan hänvisa till.
Beslutades att SVERAKs kansli tar kontakt med Konsument Borås för hjälp och kontroll vid
uppdatering av tidigare publicerad information ”Information vid överlåtelse av katt”

§9

Projekt

A Sjödin blev av VB ombedd att delta vid VB-möte. E Porat trädde in som mötesordförande.
Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram
Projektgrupp: M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, C Wennergren

Dnr 6-10-111:14 M Wirth Färdigh –
Minnesanteckningar från möte med datakonsultföretaget 070116
Mötet handlade om att diskutera förutsättningar för fortsatt samarbete och leverans av Aladdin till
SVERAK och anslutna medlemsklubbar.
M Wirth Färdigh såg mötet som givande och leverantören lovade återkomma med tidsplan,
handlingsplan samt prisuppgift för slutförandet av Aladdin.
Beslutades att ge styrelsens AU mandat att fortsätta förhandlingen med företaget.
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Sinbad – Medlemshantering
Projektgrupp: M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli A Färdigh

Inga handlingar förelåg mötet.
A Sjödin trädde åter in som mötesordförande

Kattuppfödarutbildning
Projektgrupp: E Löwdin och SVERAKs kansli, A Färdigh

Dnr 2-100-1923:17 E Löwdin och A Färdigh – Rapport och sammanställning
Projektgruppen för Kattuppfödarutbildningen träffades 070105 på SVERAKs kansli. Det blev ett
långt möte – från kl. 09.00 till kl. 00.30!
Målet med mötet, att börja strukturera upp tankar och mål med projektet, nåddes. Till
styrelsemötet föreslog arbetsgruppen upplägg och riktlinjer.
Ett förslag var att begreppet ”Diplomerad uppfödare” ersätter tidigare begrepp ”Auktoriserad
uppfödare”. Dessutom diskuterades och beslutades en del formalia som exempelvis vilka krav
som gäller för att kunna bli diplomerad, testmiljö med mera.
Arbetsgruppen fortsätter arbetet, bland annat med sammanställning av testfrågor.
Styrelsen tackade arbetsgruppen och gav en eloge för väl genomfört arbete.

Utställningsauktorisation
Projektgrupp: TUR

Inga handlingar förelåg mötet.

ID-register
Projektgrupp: M Wirth Färdigh, E Löwdin, SVERAKs kansli, Ann Hansson
Teknisk rådgivare: R Elofsson. Blanketter: SVERAKs kansli, A Färdigh

Dnr 4-1002901:14

Jordbruksverket – Svar på tidigare förfrågan rörande nummerserie för
örontatuering

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

DNA-analyser
Projektgrupp: M Wirth Färdigh och HAR

Dnr 6-10-258:3 M Wirth Färdigh - Minnesanteckningar från samtal med företag
rörande DNA-analys på katt med mera
Företaget är intresserat av att visa upp sin laboratorieverksamhet för någon SVERAKrepresentant och är intresserade av förslag till lämpliga tester som de skulle kunna erbjuda
kommersiellt.
M Wirth Färdighs föreslår att SVERAKs styrelse tar en diskussion om i vilken form förbundet
skall samarbeta med företaget ifråga och att HAR tar fram en lista över intressanta tester för
förbundets enskilda kattägare och uppfödare.
Beslutades i enlighet med förslaget.
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§ 10

Förbundstidningen

Inga handlingar förelåg mötet.

§ 11

PR

Myndigheter

Dnr 7-10-13
Dnr 7-10-13:2

A Sjödin – Svar på e-postförfrågan från Djurskyddsmyndigheten
Djurskyddsmyndigheten – Skrivelse till enskild frågeställare rörande
tvångsparning inom husdjursavel
Även om tvångsparning av katt inte förekommer enligt SVERAKs kännedom ställer sig
förbundet bakom ett förbud mot detta. Enligt uppgift förekommer tvångsparning på hund – även
om det vanligaste är naturlig parning - och Djurskyddsmyndigheten kommer att skicka ut ett
förslag på nya hund-och kattföreskrifter på remiss.
Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.
Dnr 6-10-309

REMISS. Djurskyddsmyndigheten – Förslag till föreskrifter och allmänna råd
om offentlig djurskyddskontroll
Eventuellt yttrande ska ha inkommit till Djurskyddsmyndigheten senast den 1 mars 2007

Beslutades att senaste den 15 februari skall styrelsen och HAR inkomma med synpunkter till A
Sjödin som därefter sammanställer remissvar.
Dnr 6-10-97:5

Djurskyddsmyndigheten - REMISS – Förslag på nya föreskrifter och allmänna
råd för hållande av hund och katt
Eventuellt yttrande ska ha inkommit till Djurskyddsmyndigheten senast den 5 mars 2007

Beslutades att senaste den 15 februari skall styrelsen inkomma med synpunkter till A Sjödin som
därefter sammanställer remissvar.
Dnr 6-10-96:12 Jordbruksverkets Djurhälsoråd – Minnesanteckningar efter möte 061205
Dnr 6-10-96:13 U Hermansson – Rapport efter mötet
SVERAK representerades av U Hermansson. Mötet diskuterade bland annat resevillkor för hund
och katt.
Beslutades att lägga minnesanteckningar och rapport till handlingarna.
Dnr 6-10-77:17

Jordbruksverket – Sammanfattning från möte 061025 med referensgruppen för
sällskapsdjur
SVERAK representerades av K Wollfram, vars minnesanteckningar från mötet var insända till
styrelsemöte 6/06.
Beslutades att skrivelsen till handlingarna.
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Dnr 6-10-77:18

Jordbruksverket – Sammanfattning från möte 061130 med referensgruppen för
sällskapsdjur
SVERAK representerades av K Wollfram, vars minnesanteckningar från mötet var insända till
styrelsemöte 6/06.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
Dnr 6-10-77:19
Dnr 6-10-77:20
Bilaga till
ärende 6-10-77

Jordbruksverket – Missiv till Jordbruksdepartementet rörande övergångsregler
för införsel av hund och katt
Jordbruksdepartementet – Brev till European Commission, Animal health and
welfare
Utdrag från Svensk Veterinärtidning 1/07 rörande ”Ståndpunkter inför
revideringen av införselregler för hundar och katter”

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.
Dnr 7-10-1:1-2

Dnr 7-10-1:3

Regeringskansliet – Inbjudan till hearing 070117 om avveckling av
Djurskyddsmyndigheten samt promemoria med den analys som
Jordbruksdepartementet låtit genomföra
E Löwdin – Minnesanteckningar efter hearing

Beslutades att tillskriva jordbruksdepartementet med information bland annat om SVERAKs IDregister för katt. A Sjödin åtgärdar.
Dnr 6-10-24:5

Jordbruksverket – Nyhetsbrev om fågelinfluensa i Ungern

Beslutades att lägga nyhetsbrevet till handlingarna.

Samarbetspartnerns

Kort information att A Sjödin och M Wirth Färdigh hade möte med tre representanter från Royal
Canin på SVERAKs kansli fredagen den 26 januari 2007.

Massmedia och pressmeddelande

Dnr 7-10-39
Pressmeddelande Rasstatistik 2006
Pressmeddelande sändes 070123 och även detta år blev det en omgående respons från media.
Beslutades att lägga pressmeddelandet till handlingarna.
Dnr 7-10-44
För kännedom - Minnesanteckningar efter möte i intern PR-grupp
Dnr 7-10-44:2
Från intern PR-grupp – Till styrelsen för beslut
Vid styrelsemöte nr 5/06 den 21-22 oktober 2006 beslutades att utse en intern PR-grupp bestående
av vice ordförande Eva Porat, förbundsekonom Michael Wirth Färdigh samt från SVERAKs
kansli, Agneta Färdigh.
Intern PR-grupp skulle bland annat se över och komma med förslag på hur behovet av bättre
annonsering och PR, direktiv och i viss form färdigt reklammaterial vid seminarium och liknande
arrangemang skulle tillgodoses. Gruppen skulle även granska inom vilka forum som annonsering
bör ske, vilken målgrupp förbundet skall vända sig till och i så fall vilken typ av annonsform som
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skall användas.
Eftersom PR ett stort område finns det massor att göra och mängder av nya idéer dyker ständigt
upp men för att gruppen skall kunna fortsätta arbetat utifrån de intentioner som finns är det en del
beslut som måste fattas. Intern PR-grupp föreslår att:
• SVERAK i dagsläget inte skall annonsera med betald annons i tidningar
undantag; exempelvis när ID-registret är klart
• reklamblad enligt bifogat förslag tas fram och att offerthantering av påbörjas
• några rollup-montrar beställs till olika förbundsarrangemang och ersätter den befintliga
montern
• SVERAK-klubbarna erhåller var sitt exemplar kostnadsfritt (i samband med
utställningsarrangemang och liknande)
• klubbarna erbjuds annonsplats på klubbens roll-upmontern
• ingen reklam i övrigt skall finnas på roll-upen
Beslutades i enlighet med förslaget vilket innebär att arbetet fortsätter enligt dessa riktlinjer. Vid
ekonomiska beslut gäller sedvanliga rutiner.
Dnr 7-10-40
Filmproduktion om huskatt
Besked från ett företag att de fått i uppdrag att producera en film om huskatten för distribution på
DVD.
Informerades att A Sjödin blivit kontaktad och kommer att bli intervjuad i filmen.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 12

Domarrådet

Genomgång av DRs verksamhetsplan
Styrelsen konstaterade att DRs verksamhetsplan 2007 utgår eftersom inga planer finns på
verksamhet som inte redan regleras av förbundets stadgar och regler.
Dnr 6-10-276:2

DR-protokoll nr 8/06 fört vid möte 061117

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 13

Hälso- och Avelsrådet

Genomgång av HARs verksamhetsplan
HAR planerar, utöver det som redan regleras av förbundets stadgar och regler, att under 2007
starta frågespalt i Våra Katter samt genomföra seminariedag tillsammans med styrelsen, Royal
Canin och Sveland Försäkringar.
HAR-protokoll 1/06 saknas
I samband att årsberättelsen sammanställdes konstaterades att HAR-protokoll nr 1/06 saknades.
HAR är informerade och besked att inkommit att protokollet kommer att återskapas.
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§ 14

Stambokföringsrådet

Genomgång av SBRs verksamhetsplan
SBR planerar, utöver det som redan regleras av förbundets stadgar och regler, att under 2007
kontinuerligt informera om stambokföringsfrågor i Våra Katter.
Dnr 6-10-302:2

SBR-protokoll nr 4/06 fört vid möte 061214

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 15

Stadgerådet

Genomgång av SRs verksamhetsplan
SRs ordförande meddelar att SRs verksamhetsplan 2007 utgår eftersom inga planer finns på
verksamhet som inte redan regleras av förbundets stadgar och regler.
Dnr 6-10-295:3 SR-protokoll 8/06 fört vid möte 061212
SRs ordförande ber vid mötet att få justera protokollet genom att stryka hela § 9.
Beslutades att efter justering konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 16

Tävlings- och utställningsrådet

TURs verksamhetsplan
TUR har inte insänt någon verksamhetsplan eftersom punkten Guide för utställningsarrangör
(tidigare kallat Utställarauktorisation) finns med på verksamhetsplanen för förbundet. I övrigt
finns inga planer på verksamhet som inte redan regleras av förbundets stadgar och regler.

§ 17

Besvärsnämnden

Dnr 6-10-236:3
Dnr 6-10-283:2

§ 18

BNs beslut att tilldela varning
BNs beslut att avstängning

FIFe och nordiskt samarbete

FIFe

Dnr 5-100-3133:4 FIFe styrelseprotokoll nr 4/05 från möte 050911-12
Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.
Dnr 5-100-3133:5 FIFe styrelseprotokoll från möte 051111
Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.
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Dnr 7-10-27

FIFe – Information om regler, standard, protokoll mm

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Dnr 7-10-22

FIFe – Anmälningsblankett till FIFes GF 2007

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Dnr 7-10-23
M Wirth Färdigh – Till FIFe rörande IDP-domare
SVERAKs årsmöte 2004 beslutade att ej ha något samarbete med svenska IDP-föreningarna –
som inte är anslutna till någon WCC-organisation - och med anledning av detta rekommenderas
svenska FIFe-domare avstå från att döma vid svenska IDP-föreningars utställningar.
Skrivelsen är för kännedom och lades till handlingarna.
Dnr 6-10-197:6
Dnr 6-10-197:7

FIFe angående motion rörande GIP/GIC och EP/EC-titlar
TUR rörande GIP/GIC och EP/EC-titlar

Beslutades att styrelsens mening är att nationell dispens skall upphöra från den 1 mars 2007.
Beslutades att M Wirth Färdigh förbereder kontakt med NRR inför helgens nordiska möte
rörande denna fråga.
Beslutades att M Wirth Färdigh meddelar styrelsens beslut till FIFe efter Nordiskt Möte.
Beslutades att E Porat tillsammans med TUR översätter gällande regler och skriver klarläggande
om vad den nya regeln och styrelsens beslut innebär för enskild utställare. Så snart denna text är
klar publiceras den på SVERAKs hemsida och i Våra Katter samt sänds med cirkulärutskick till
klubbarna.
Sekr not: Beslut ändrat; dispens upphör 2 juli 2007 – se bilaga till protokoll.
Dnr 7-10-25

För kännedom: All Russian Cat Club Association – Inbjudan till Domar och
elevseminarium 070319
Inbjudan är för kännedom och lades till handlingarna.

Byte av förbund

Inga handlingar förelåg mötet.

Norden
Nordiskt Möte

Dnr 6-10-288:6

Dagordning Nordiskt Möte 070203-04

Beslutades att lägga dagordningen till handlingarna.

§ 19

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.
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§ 20

Nästa styrelsemöte

3-4 februari
16 mars

§ 21

Nordiskt Möte i Borås
I samband med SVERAKs årsmöte, Södertälje

Ärenden för kännedom

Dnr 7-10-36:2

§ 22

Från text-TV rörande Djurskyddsmyndighetens utredning och
lagförslag mot tidelag

Mötets avslutande

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

Borås 2007-01-31
Protokollförare:

SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

Justeras:
……………………………………
Ort och datum
Annette Sjödin
SVERAKs ordförande
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………………………………………
Ort och datum
Eva Porat
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