SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

STYRELSEPROTOKOLL NR 4/13
fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
Lördagen den 24 augusti 2013 kl. 10.00 – 17.50
Söndagen den 25 augusti avhölls arbetsmöte inom projektgruppen för WW 2015
SVERAKs styrelse
Deltagare:
Ordförande Annette Sjödin

Övriga deltagare:
SVERAKs kansli
Cecilia Wennergren, protokollförare

Vice ordförande Eva Porat

Johnny Åkervall

Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
PR-ledamot Ewa Löwdin
Regelledamot Lars Madej
Avels- och hälsoledamot 1 Lotta Kragh
Avels- och hälsoledamot 2 Ulrica Wilderäng
Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist
Utställningsledamot 2 Lotta Falk
Suppleant Kenneth Wikström

§1

Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro
Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Beslutades att godkänna kallelsen.
U Wilderäng som redan innan mötet aviserat att hon tyvärr ej har möjlighet att deltaga hela mötet, meddelade att
hon var tvungen att lämna mötet senast kl 14.00. U Wilderäng lämnade sedemera mötet i samband med lunch.
SVERAKs förtroendevalda revisorerRolf Jonsson och Svante Pettersson hade revisionsmöte under lördagen.

§2

Val av justerare
Beslutades att välja M Wirth Färdigh att jämte mötesordförande justera detta protokoll.

§3

Fastställande av dagordning och ärendelista
Beslutades att efter några kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.
I samband med utsändande av kallelsen informerades att söndagens möte skulle vara ett arbetsmöte för de i styrelsen
som är direkt involverade i arrangemanget WW 2015.

§4

Föregående mötesprotokoll
Dnr 13-10-57:3

Styrelseprotokoll nr 3/13 fört vid möte e-postmöte 130608-09

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§5

Konfirmering av AU- och e-postbeslut

Styrelsens AU: A Sjödin, E Porat & M Wirth Färdigh
Kontrollgrupp: A Sjödin & L Kragh
Dispensfrågor: Regelledamot L Madej fvb till styrelsen för beslut
Beslutades att konfirmera följande e-postbeslut:
Dnr

Beslut/åtgärdat av

Ämne

Beslut

13-1045:3

DN

Överklagan, DN avstängning

13-10-76

Elevansökan kat I (redan domare)

11-10-63

SVERAKs kansli,
C Wennergren
SVERAKs kansli,
C Wennergren
A Sjödin

13-10-78

A Sjödin

Ansökan byte förbund (Åland)

13-10-80

SVERAKs kansli,
C Wennergren
L Madej

Elevansökan kat IV (redan domare)

Beslut kvarstår,
2013-06-24
betraktad som anföran
Beviljad – till FIFe
2013-06-03/
2013-06-10
Beviljad – till FIFe
2013-06-05/
2013-06-10
Beviljad – till FIFe
2013-06-11/
2013-07-12
Beviljad - till FIFe
2013-06-11/
2013-06-13
Beviljad – till FIFe
2013-06-12/
2013-06-13
Beviljad (AU 130703)
2013-07-05

13-10-77

13-03-50
9-06-29:3
13-10-82
13-10-86
12-10-38
13-10-87
13-03-51
13-03-52
13-03-54

L Madej
SVERAKs kansli,
C Wennergren
SVERAKs kansli,
C Wennergren
A Sjödin
SVERAKs kansli,
C Wennergren
Kontrollgrupp

13-10-83

Kontrollgrupp
SVERAKs kansli,
C Wennergren
AU

13-10-95
13-03-60
13-03-64

SVERAKs kansli
Kontrollgrupp
Kontrollgrupp

13-03-60

Kontrollgrupp

Elevansökan kat IV (redan domare)
Examensansökan kat III

BRI kryptorkid hane, dispens ej
avelsförbud på honkattunge
Dispens byta välanvänt stamnamn
Elevansökan kat I (redan domare)

Avslag (AU 130703)
Beviljad – till FIFe

Datum

Elevansökan kat IV (redan elev)

Beviljad – till FIFe

Examensansökan kat I

Beviljad – till FIFe

Elevansökan kat I (redan elev)

Beviljad – till FIFe

K-avel NFO x non LPL / non LPL
(MN i P4)
K-avel non LPL x non LPL / non LPL
PER 3/24 – kull redan tillverkad

Beviljad (under 2013)

2013-07-05
2013-06-13/
2013-06-13
2013-06-18/
2013-06-19
2013-06-20/
2013-08-09
2013-06-24/
2013-06-28
2013-06-27

Beviljad
Beviljad – erinran

2013-06-27
2013-07-04

Ersättning, uteblivna rockar från UK till
BIRKA 40st x 50kr
BEN, JV dispens flytt före 12v
K-avel non LPL x non LPL / non LPL
K-avel non LPL x non LPL / non LPL
(MN i P4)
K-avel non LPL x non LPL / non LPL

Beviljad

2013-07-10

Beviljad
Beviljad
Beviljad (under 2013)

2013-07-17
2013-08-02
2013-08-13

Beviljad

2013-08-15

Dnr 13-10-64:3

Enskild kattklubb – Dispensansökan att få arrangera internationell utställning 140118 med
endast ragdoll.

Dnr 13-10-64:4

SVERAKs styrelse via M Sundqvist – Dispens beviljas

Ref beslut protokoll nr 2/13 – därefter har ny dispensansökan inkommit
Då begreppet rasutställning numer finns reglerat i reglerna, så behöver ej dispens sökas.
Beslutades att lägga ansökan till handlingarna.
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§6

Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor
Verksamhetsplan 2013
Förbundet kommer under 2013 att fokusera på framförallt följande områden
IT satsning
Förbundets IT system, Aladdin, Sinbad, Stambok på nätet och ID-register ska effektiviseras ytterligare. Hälsodata ska
bli tillgängliga i Stambok på nätet
Nystart och utveckling av förbundets hemsida
Hemsidan ska förändras i annat program och moderniseras med funktioner som utökar användbarheten, ex vis
sökformulär, kontaktformulär, bildbank och liknande
Planering av aktiviteter i samband med förbundets 60-årsjubileum
Dnr 11-10-111:5

SVERAKs kansli, A Färdigh - Genomgång/uppdatering/beslut om tolkningar (principbeslut)

Underlag erhålls vid styrelsemöte. Förslag till beslut om ändring från hälsoledamöter:
Utställning – Kemiskt kastrerad katt
Tidigare beslut: SVERAKs årsmöte 2011 / HK 1204
Det är tillåtet att för katt använda av könshormoner – såsom p-piller och hormonchip – på utställning oavsett om det
gäller honor eller hanar. Kemisk kastrerad katt tävlar som fertil.
Karensperioden för utställning när katt fått insatt hormonchip är fem dagar.
Förslag till ändring:
Karensperioden för utställning när katt fått insatt hormonchip (exempelvis suprelorin) är femton dagar.
Observera nytt från hälsoledamöter: Suprelorin, ändring av karens, gäller även hormonsprutor
Redan förtydligat är att femton dagar räknas inklusive den dagen som åtgärden (tex insättning av hormonchip eller
vaccinering) utfös. Om katten får hormonchip insatt en fredag, har katten tillträde till utställning femton dagar senare
– alltså lördagen två veckor senare.
Beslutades i enlighet med förslaget.
Nedanstående fråga är flyttad från § 9
Dnr 13-10-98

Hälsoledamot L Kragh – Fråga föranledd av e-postdiskussion om hälsoprogram HCM för
perser

Diskussion rörande syfte och uppföljning av hälsoprogram, bland annat det mycket vanskliga i att minska antalet
individer som används i avel. Alla tester ger inte ett svart eller vitt svar, vilket inte alltid är lätt att förhålla sig till som
uppfödare.
Beslutades att i dagsläget ej införa hälsoprogram för HCM på perser.
Väckt fråga

Hälsoledamöter - Generellt vid hälsoprogram för sjukdom, åtgärd om parning sker där båda
föräldrarna är bärare

En grundförutsättning för att kull efter dylik parning ska kunna registreras är att alla avkommorna DNA-testas inom
berört hälsoprogram, innan registrering kan ske.
•
•

Stambokföraren hanterar ärendet.
Kullen registrera (efter att ungarnas intyg inkommit).

Därefter gäller samma rutin som vid förseelse mot 3/24, då detta är ett brott mot gällande regelverk.
Vid en förstagångsförseelse: Uppfödaren får en erinran.
Vid upprepad förseelse: Styrelsens AU informeras och beslutar om anmälan ska sändas till DN.
Vid förseelse av diplomerad uppfödare: Styrelsens AU informeras och beslutar om anmälan ska sändas till DN. Ärendet
väcks till SVERAKs styrelse som beslutar huruvida diplomering ska annulleras.
Beslutades i enlighet med förslaget.
Väckt fråga

Hälsoledamöter - PK (PK-brist), tillägg rekommenderade raser

Diskussion om att eventuellt lägga till fler raser som rekommenderade.
Beslutades att i dagsläget avvakta dylik åtgärd.
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Väckt fråga

Hälsoledamöter - Lägga till FIFes hälsotestrekommendationer i häftet Nationella
arbetsrutiner också

SVERAKs kansli, A Färdigh har lämnat förslag om ”korsreferenser” mellan häftena istället.
Beslutades i enlighet med kansliets förslag.
Väckt fråga

Hälsoledamöter – Rengöringsmedel

Fundering om förbundet kan tillhandahålla rengöringsmedel till burpoolen, så att lämpligt medel används som är bra
både mot eventuella smittor samt inte för aggressivt mot materialet i burar/bord.
Beslutades att kansliets J Åkervall, utreder och tar fram underlag.
Väckt fråga

Hälsoledamöter – Ändring av karens för flagyl (står som avmaskningsmedel, är ett
antibiotikum)

Beslutades att korrigera karensen till 15 dagar.
Dnr 2-100-1923:29

SVERAKs kansli, A Färdigh – Principfråga väckt om avgift diplomeringstest för tidigare
”testpiloter”

Den 1 november 2013 är det fem år uppfödardiplomeringen startade.
Under 2008 – fram till start för uppfödardiplomering – deltog ett antal ”testpiloter” – totalt 27 st. Av dessa 27 har 22
personer utnyttjat sin fria avgift vilket innebär att 5 ”piloter” återstår (fast egentligen är det bara 4 för under vecka 34
inkom ytterligare en ”pilot” med sin ansökan).
Förslag till beslut:
De ”testpiloter” som kvarstår får brev att ansökan om diplomeringstest ska ha skett före den 1 november 2013 för att
testet (första ansökan – inte eventuellt omtest) ska få göras utan kostnad.
Om ansökan sker efter den 1 november 2013 gäller sedvanlig avgift.
Beslutades i enlighet med förslaget.
§7

Ekonomi
Dnr 13-10-25:5

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport maj 2013

Dnr 13-10-25:6

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport juni 2013

Dnr 13-10-25:7

M Wirth Färdigh – Halvårsrapport för perioden januari-juni 2013
(distribuerad med cirkulärutskick 130719)

Dnr 13-10-25:8

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport juli 2013

Annonsintäkterna visar tyvärr en nedåtgående trend.
Beslutades efter genomgång att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna.
Dnr 13-10-55:3

M Wirth Färdigh – Registreringsstatistik januari-maj 2013

Dnr 13-10-55:4

M Wirth Färdigh – Registreringsstatistik januari-juni 2013

Dnr 13-10-55:5

M Wirth Färdigh – Registreringsstatistik januari-juli 2013 (avsänd via e-post 130805)

Registreringarna forsätter att öka i jämförelse med fjolåret, vilket självfallet är positivt för förbundet.
Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.
Dnr 10-10-162:5

SVERAKs kansli och M Wirth Färdigh – Minnesanteckningar från ”burpoolsmöte” på
SVERAKs kansli 130625

Eloge riktades till inblandade för efterlängtad uppstyrning av hanteringen, vilket möjliggör en bättre burpool. Inte
minst ser man vikten av att klubbarna sammarbetar och hjälps åt, vilket betydligt sänker kostnader.
Beslutades att lägga anteckningarna till handlingarna.
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Dnr 13-10-97

SVERAKs kansli och M Wirth Färdigh – Ekonomiska beslut rörande burpool mm

•
Överflytt av medel från annat konto till burpoolsfonden
•
Konfirmering av kostnad för reparation av container 1 (31 981kr)
•
Genomgång av burpool vid SW, M Wirth Färdigh samt J Åkervall gör genomgång söndag – måndag
Beslutades att konfirmera kostnaderna.
Beslutades att förbundet bekostar resa samt uppehälle i samband med genomgången.
Muntligt

SVERAKs kansli och M Wirth Färdigh – Begäran om fri burpool pga container med rostiga
burar

Inga underlag bifogade av klubben på att faktiska kostnader har uppstått.
Det har även tidigare framkommit problem med att burar rostar, pga fukt i containern. Numer är avfuktare
installerade, vilket vi hoppas skall avhjälpa problemet. En idé är att kontrollera möjlighet till om klubb alt leverantör
hör möjlighet att ”lufta” containern med jämna mellanrum, vid de tillfällen man vet att den kommer vara uppställd en
längre tid. Detta gäller framförallt ”norrlandcontainern”, då den inte används lika frekvent under året som de andra.
Beslutades att inte bevilja begäran. M Wirth Färdigh besvarar klubben.
Beslutades att J Åkervall undersöker möjlighet till ”luftning”.
Dnr 13-10-89

SVERAKs kansli, J Åkervall – Förslag till cirkulationsschema för genomgång och service av
burpooler 2012-2020

Beslutades att lägga förslaget till handlingarna.
Dnr 13-10-79:1-2

Enskild kattklubb – Synpunkter och förslag rörande ”städpeng” och burpoolsfond

Dnr 13-10-79:3

SVERAKs kansli, J Åkervall och M Wirth Färdigh – Förslag till ny hantering skaderapport
samt ”städpeng”

Förslag att korta tiden för insändande av skaderapport, samt införa straffpeng för förstent/ej inkommen rapport,
detta för att trycka på vikten av att rapporten verkligen inkommer (vilket möjliggör att nästkommande klubb, får reda
på vad de har att vänta sig om det skulle finnas något trasigt). Styrelsen valde istället att vända på frågan, och istället
föreslå att det skall bli enklare att insända rapporten (idag accepteras endast när den kommer från teckningsansvarig),
oförändrad tidsaspekt och ingen förändrad straffavgift (den är idag 500Kr).
Beslutades att i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna till kansliet inkommen rapport, ingen ändring i övrigt.
Rörande ”städpeng”
Nytt förslag till hantering:
•

Förbundet återtar hanteringen i en förenklad och tydligare form. En blankett skapas för att standardisera
begäran. I detta dokument ska datumstämplade bilder infogas (vi godtar inte separata bilagor/bilder i
mailet).

•

För att kunna begära städpeng via förbundet ska minst 50 burar vara avsevärt smutsiga. Ansökan om
städpeng ska ske senast fem dagar efter utställningen.

•

Städpeng sätts till ett grundbelopp på 1500 kr varav hälften går till burpoolsfond och hälften till den klubb
som äskat detta.

•

Hantering vid begäran om städpeng:
o

Mottagande klubb sänder ansökan om städpeng till kansliet – via post eller e-post

o

Kansliet diarieför och kontrollerar tidigare klubbs granskningsrapport (som hade samma container)
och kompletterar uppgifter i inkommen rapport (nya blanketten).

o

Mail sänds till båda klubbarna med inscannad rapport – där även besked finns att städpeng utgår /
utgår ej.

o

Faktura sänds till tidigare klubb på de antal burar som angetts vara smutsiga (15 kronor per bur)
samt grundbelopp om 1 500 kr.

o

Om granskningsrapport uteblivit från föregående, utställande klubb räknas det som om hela
burpoolen använts.

•

Efter betalning inkommit delas summan upp till lika delar mellan kravställande klubb och burpoolsfonden.

•

Vid meningsskiljaktigheter skickas ärendet till AU för beslut.

Beslutades att i enlighet med förslaget.
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Dnr 13-10-84

FIFe – Rollups (85x200 cm)

Kostnad EUR 45 plus frakt – varje medlem erhåller ett fritt exemplar.
Beslutades att beställa 60 stycken, så varje klubb erhåller en. M Wirth Färdig ombesörjer beställningen, för leverans
till SVERAKs kansli.
Beslutades att de rollups som inte lyckats finna väg till sin klubb på ena eller andra sättet (styrelsen hjälps åt att
distribuera), blir levererade till SVERAKs årsmöte 2014.
K Wikström trädde in som ordinarie efter lunch.
Fråga väckt av annonssäljaren
-Är det ok för förbundets annonssäljare att konkurrera med klubbarnas annonssäljare?
Beslutades att annonssäljarens roll är att sälja annonser för förbundet.
Väckt fråga

E Löwdin – Ersättning hel/halvdags uppdrag

Ersättningen har varit samma under ett flertal år, förslag till att höja till 1500/750kr.
Beslutades i enlighet med förslaget, att gälla från och med 130824.

8

SVERAKs årsmöte
Inga ärenden förelåg mötet

§9

Skrivelser (inkl bordlagda)
Dnr 13-10-91

Enskild kattklubb – Inbjudan till SVERAK-representant; föreläsning och jubileumsmiddag
samt förfrågan om studiebesök på SVERAKs kansli 130907

Föreläsningen och middagen är i Borås, L Kragh skall i första hand försöka deltaga.
Beslutades att deltaga med en representant under föreläsningen, samt att A Sjödin förevisar kansliet samt deltager på
middagen. L Kragh besvarar klubben.
Dnr 13-10-96

Enskild kattklubb – Förslag och frågor rörande gemensam handlingsplan vid ”krissituation”
vid utställning

Hypotetiska frågor rörande Force Majeure. Vid tidigare tillfällen, tex askmolnet, så uppstod inte några problem; då alla
inblandade parter snabbt och effektivt kommunicerade med varandra (över hela Europa dessutom)!
Beslutades att inget entydigt svar kan ges på dylika hypotetiska frågor, innan de faktiskt hänt. L Madej besvarar
klubben.
Dnr 13-10-99 -:3

Klubb ansöker om medlemskap i SVERAK

Beslutades att efterlysa interimsstyrelse, L Madej åtgärdar.
Beslutades att efter inkommen komplettering, sända ansökan till SVERAKs årsmöte.
Dnr 13-03-64

”Kontrollgrupp” till styrelsen för beslut - Ansökan om dispens för avel på la perm

En grupp la perm uppfödare vill att dispens skall ges för avel och utställning för katter som ej är tillåtna enligt §3.6.2 i
regler för uppfödning och stambokföring. M Sundqvist avstod att rösta.
Beslutades att avslå ansökt dispens. L Kragh besvarar.
Dnr 13-10-101

Via L Falk – Rasrings enkätsammanställning rörande ”allt färre perser och exotic” på
utställning

Beslutades att M Sundqvist och L Falk, till oktobermötet, inkommer med förslag hur man kan styra upp
utställningsverksamheten – för att minska tex smittryck.
Dnr 13-10-103

Enskild kattklubb – Förfrågan att arrangera ”breed seminar for student Judges”

FIFe BC för RUS, vill avhålla ett seminarie i samband med klubbens utställning, 140404. Föredragshållare har redan
tackat ja, och klubben har en god etablerat kontakt med aktuellt BC. Styrelsen tycker detta är ett föredömligt initiativ
av klubben!
Dylikt seminarie kan dock endast arrangeras av FIFe medlem, i detta fall SVERAK.
Beslutades att SVERAK går in som officiell arrangör. A Sjödin besvarar klubben.
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§ 10

Projekt

IT-grupp – som styrgrupp över IT-projekten
Styrgrupp: M Wirth Färdigh och K Wikström
Dnr 13-10-75

M Wirth Färdigh – Idé för framtida utveckling av ID-sidan

M Wirth Färdigh föreslog att SVERAK på sikt ska kunna erbjuda de kattägare som har katter registrerade i ID-registret
att kunna lägga till en bild av katten – mot avgift.
Styrelsen fann förslaget bra och intressant men konstaterade att innan beslut kan fattas finns en del praktiska och
ekonomiska frågor att reda ut.
Beslutades att återigen bordlägga ärendet, till möte (nr 5/13) i oktober.

T-projekt Aladdin – Utställningsprogram
”Kärngrupp”: Carin Mikkelä (projektledare), L Kragh & M Sundqvist.
Övrig projektgrupp: Anne-Marie Törnström, Camilla Olin & Lena Böörs samt SVERAKs kansli, C Wennergren
Muntlig rapport
Flera mindre, men nog så märkbara, förbättringar är gjorda och fler kommer inom kort.
Gruppen upplever att flera av Aladdins användare, inte riktigt klarar av att ta till sig information. Bland annat att läsa
och följa latkatter och instruktioner. Detta skapar problem inte minst för klubben själv, men även andra klubbar blir
starkt lidande av att vissa åtgärder (online/offline) inte sköts på korrekt sätt, vilket påverkar samtliga användare av
programmet. Många rapporterade ”fel” är inget fel i Aladdin, utan helt enkelt handhavandefel, som vissa mycket
aggressivt anser att kansli och eller förtroendevald skall lösa åt berörd oavsett vilken tid på dygnet det är. Därav finns
tanke om att göra ett ”supportkoncept”.
Underlag på hur en framtida webbanmälan skall se ut/fungera, är under framtagande, och förväntas vara klar för
presentation på SVERAKs årsmöte 2014.
IT-projekt –FindUs - Stambok på nätet
Projektledare: U Wilderäng
Muntlig rapport
Version 2 är nu publicerad, som utökats med bla hälsoinformation (DNA).
Komplettering av katter, saknade uppgifter etc sker fortfarande, men beklagligt nog saknas altjämnt ett par pärmar
med äldre registerkort.
Ny SVERAK-webbplats
Projektgrupp: E Löwdin & A Färdigh. Teknisk grupp: M Wirth Färdigh, K Wikström & Anders Fjällström (BJK)
Muntlig rapport
Vi inväntar fortfarande svar på offerter.
SVERAKs 60-årsjubileum
Projektgrupp: Ewa Löwdin
Muntlig rapport
E Löwdin har redan satt igång ett gediget planerande, och informerade övriga i styrelsen hur hennes tankar och
upplägg är. Styrelsen var helt med på Evas noter, så arbetet fortsätter enligt planen.
World Winner 2015
Projektgrupp: Styrelsens AU & M Sundqvist
Dnr 12-10-96:6

A Sjödin – Intern lägesrapport

I enlighet med beslut från möte nr 2/13, så har projektgruppen personligt möte söndagen den 25 augusti.
Flera planerade möten och resor är inplanerade, vilket kommer att rendera i kostnader för förbundet.
Beslutades att ekonomisk ram för 2013 års budget är 15 000kr.
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§ 11

Myndigheter

Representanter Jordbruksverkets smittskyddsråd samt referensgrupp hund och katt: M Wirth Färdigh med ersättare E Löwdin
Dnr 6-10-96:67

M Wirth Färdigh – Sammanfattning av möte i Jönköping 130612 med Smittskyddsrådet

Dnr 6-10-96:68

Jordbruksverket – Minnesanteckningar från möte i 130612

Planerade möten är: 4 september i Stockholm då E Löwdin deltager, samt 28 november i Jönköping då M Wirth
Färdigh deltager.
Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.
Dnr 13-10-90

Jordbruksverket/Socialstyrelsen – Förhandsinformation om nationellt antibiotikaforum
131118 i Stockholm

Beslutades att lägga förhandsinformationen till handlingarna.
Dnr 13-10-92

Jordbruksverket – Remiss rörande EU-kommissionens förslag till ny förordning om djurhälsa
(dnr 5.3.17-7164/13)

Avsänt per e-post 130719. U Wilderäng har inkommit med synpunkter.
Beslutades att A Sjödin besvarar remissen i enlighet med inkomna synpunkter.
Dnr 13-10-93

Jordbruksverket/Livsmedelsverket – Remiss rörande kommissionens förslag till ny
förordning om offentlig kontroll (9644/13; COM)

Dnr 13-10-93:2

Jordbruksverket/Livsmedelsverket – Inbjudan till hearing 130909, Stockholm rörande
ovanstående remissförslag

Inga synpunkter har inkommit rörande remissen.
Beslutades att ej deltaga på hearingen.
Beslutades att A Sjödin besvarar remissen.
Dnr 13-10-26:7

Jordbruksverket – Sammanfattning av rapport från SKLD sektion djurhälsa och djurskydd
samt sektion kontroll och import 130614

Beslutades att lägga sammanfattningen till handlingarna.
Dnr 13-10-69:2

E Löwdin – Rapport efter representation vid regeringskansliets och Läkemedels- och
apoteksutredningens samrådsmöte 130613 i Stockholm

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Dnr 13-10-94

Jordbruksverket – Nyhetsbrev om djurskyddskonferens 131120 i Stockholm – tema
Djurskyddskontroll

Beslutades att E Löwdin deltager. Kansliet anmäler när officiell inbjudan ankommer förbundet.
Dnr 13-10-2:5

Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt – Faktablad ”Resistens mot antibiotika hos bakterier
från svenska hundar och katter”

Beslutades att U Wilderäng och L Kragh undersöker om något av bladet är av intresse för information i Våra Katter.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom
Dnr 13-10-24:12

§ 12

Jordbruksverket – ”Lättnader i regler för tävlingsarrangörer”

Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation
Dnr 13-10-52:3

E Löwdin – Rapport efter representation vid Svenska försäkringsföreningens
djurförsäkringsseminarium 130611 i Stockholm

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
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Dnr 13-10-100

Tryckeri – Kattkalender 2014

Ett exemplar fanns tillgängligt för påseende.
Beslutades att lägga kalendern till handlingarna.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom
Dnr 13-10-6:4
§ 13

§ 14

Agria – ”Färre katter i fallolyckor”

Disciplinnämnd
Dnr 13-03-44:3

DN-beslut om avstängning från avelsverksamhet

Dnr 13-10-45:4

DN-beslut efter anföran att tidigare beslut om avstängning kvarstår

Internationellt samarbete
Mentorskap för la perm
Fråga om mentorskap missades helt av FIFes GF, vilket resulterat i att de nu står utan.
Kontrollgruppens A Sjödin samt la permuppfödarnas språkrör J Ägirsdotter är kontaktpersoner.
Beslutades att meddela FIFe att SVERAK åtar sig mentorskap för la perm. M Wirth Färdigh meddelar.
Beslutades att A Sjödin meddelar Felikat (som hade samma motion), att SVERAK åtar sig uppgiften.
Dnr 9-10-94:9

För kännedom: Elin Hoffner ny domare kategori III

Nordiska förbund
Dnr 13-10-74:6

Suomen Kissaliitto – intresse att arrangera Scandinavian Winner, SW

Frågan om SW diskuterades även vid möte nr 2/13.
Kontakt togs under förra verksamhetsåret med de övriga nordiska förbunden rörande SW med förslag att fyra länder
skulle ”dela” arrangemanget. Det finska och norska tackar ja men det danska nej till dylikt arrangemang. Det finska
förbundet har nu aviserat intresse att delta i SW även om det danska förbundet inte gör det.
Bordlagt vid möte 4/13
Då NRR endast svarat på om vi fyra länder skulle dela på SWS, så bör säkerställa att de fortfarande är intresserade om
vi ”endast” är Kissaliitto, SVERAK och NRR.
Beslutades att L Falk kontaktar NRR.
§ 15

Ärenden för kännedom
Inga ärenden förelåg mötet

§ 16

Övriga frågor
Muntlig fråga

M Wirth Färdigh – Fråga väckt, föranledd av fråga från enskild medlem, rörande IDmärkarkurser i SVERAKs regi

Skall förbundet arrangera kurser i ID märkning?
Beslutades att ej arrangera dylik kurs.
§ 17

Nästa styrelsemöte
Styrelsemöte nr 5/13 avhålls 131012 (1 dag, med start 9.00)
Styrelsemöte nr 6/13 avhålls 131214-15
Styrelsemöte nr 7/13 avhålls 140125-26
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§ 18

Mötets avslutande
A Sjödin tackade alla för dagens styrelsemöte och förklarade dagens möte avslutat.

Borås 2013-09-30 / 2013-10-09
Protokollförare

Cecilia Wennergren

Justeras:
2013-09-30 skedde 1:a justering av förhandsprotokoll av A Sjödin och M Wirth Färdigh

Borås 2013-10-12

Borås 2013-10-09

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh
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