STYRELSEPROTOKOLL NR 2/10 del 1 av 2
fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
styrelsemöte lördagen den 24 april 2010 kl. 13.45 – 18.00
kl. 9.00 träffades delar av styrelsen för ”kansliguidning”, interna möten mm
SVERAKs styrelse
Närvarande

SVERAKs styrelse - ej närvarande

Ordförande Annette Sjödin (anlände 17.45)
Vice ordförande Eva Porat
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
Ledamot 1 Ewa Löwdin
Ledamot 2 Stellan Spetz
Suppleant Kenneth Wikström
HK-ordförande Ulrica Wilderäng
HK personlig ersättare Anna Börje
HK-ledamot 2 Gustaf Elsing
RAK personlig ersättare Anna Sjöberg
RAK-ledamot 2 Katarina Dahllöf
REK-ordförande Lars Madej
TUK-ordförande Lotta Falk

§1

RAK-ordförande Ingrid Björkman
REK personlig ersättare Anna Lindström
TUK personlig ersättare Ann-Marie Törnström
TUK-ledamot 2 Malin Sundqvist
Övriga närvarande
SVERAKs kansli

Agneta Färdigh, protokollförare
Cecilia Wennergren

Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro

Vice ordförande E Porat trädde in som mötesordförande och hälsade de närvarande hjärtligt
välkomna och informerade att A Sjödin skulle ankomma mötet senare under dagen.
M Sundqvist, A-M Törnström, A Lindström och I Björkman hade lämnat besked om ej närvaro.
A Börje trädde in som HK-personlig ersättare för I Björkman.
Suppleant K Wikström trädde in som ersättare för A Sjödin.
§2

Val av justerare
Beslutades att välja L Madej att jämte mötesordförande justera detta protokoll.

§3

Fastställande av dagordning och ärendelista
Beslutades att fastställa dagordning och ärendelista. E Porat informerade att det fanns en del
punkter som A Sjödin önskade delta vid och därför flyttades dessa till söndagens möte.

§4

Föregående mötesprotokoll

Dnr 10-10-90

Styrelseprotokoll 8/09 fört vid möte 19 mars 2010

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 10-10-91

Styrelseprotokoll 1/10 fört vid möte 21 mars 2010

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.
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§5

Styrelsens AU

A Sjödin, E Porat, M Wirth Färdigh och S Spetz

De ärenden styrelsens AU behandlat återfinns under berörd paragraf i protokoll nr 2/10 del 1 och
del 2.
§7

Ekonomi

Dnr 10-10-47:3 M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport mars 2010
M Wirth Färdigh rapporterade om förbundets ekonomi och uppmanade alla till ekonomisk
återhållsamhet. Frågor ställdes, och besvarades, rörande bland annat ekonomiskt utfall under
perioden.
Vid SVERAKs årsmöte 2010 beslutades att budget för datorutveckling ska ha fokus på Aladdin.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
§ 11

Myndigheter

Dnr 10-10-77

Jordbruksverket – Nyhetsbrev; Djurskyddskontrollen 2009 – fokus på
anmälningar och gamla ärenden för länsstyrelserna

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 6-10-96:43

Jordbruksverket – Ändring av mötesdatum/kallelse till möte med
smittskyddsrådet 100604 i Jönköping

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Dnr 10-10-80

Jordbruksverket – Remiss angående förslag till ändring i SJVs föreskrifter om
införsel av sällskapsdjur… (saknr J13) samt förebyggande och bekämpning av
epizootiska sjukdomar (saknr K3)

Beslutades att HK läser igenom remissen och sänder synpunkter till A Sjödin – som i sedvanlig
ordning sammanställer svar till Jordbruksverket. Remissvar ska vara Jordbruksverket tillhanda
senast 100511.

§ 12

Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation

Extern PR: Styrelsens AU
Intern PR; E Porat, E Löwdin, A Lindström och A Färdigh

AU-beslut om annons – Hemmets Journals kattspecial
Beslutades att konfirmera styrelsens beslut att annonsera i Hemmets Journal (3 nr á 2 000 kr/nr).

Dnr 10-10-50
Dnr 10-10-50:2
A-C

E-postdiskussion rörande HCM på MCO, förändrade försäkringsvillkor mm
Ang förändrade avelsvillkor (skrivelse till och från försäkringsbolag samt
utdrag från rasringstidning rörande försäkring)

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.
Beslutades att HK, tillsammans med SVERAKs kansli, sänder information till försäkringsbolag

och de veterinärer som tecknat intresseanmälan för ID-registret. Denna information ska bland
annat innehålla nya regler och hälsoprogram samt, enligt årsmötet 2010 önskemål, information att
långhåriga respektive korthåriga huskatter inte är norsk skogkatt respektive europé.
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Dnr 10-10-69

Sveriges Veterinärförbund i samverkan med SLU Skara – Inbjudan till
seminarium om zoonoser och antibiotikaresistens 100511 i Skara

Beslutades att inte sända representant för förbundet.

Dnr 10-10-75

Apoteket AB – Förfrågan om möte

…för att få lämna mer detaljerad information om hur apoteksmarknaden kommer att fungera och
vad förändringen rent praktiskt innebär för djurägare som nyttjar de tjänster, det utbud och den
service som finns på Sveriges apotek.
Beslutades att A Börje är förbundets representant och första kontakt. E Löwdin är ersättare.

Dnr 10-10-78

Enskild kattklubb – Temadag 101120 – förfrågan om SVERAK-monter

Beslutades att intern PR-grupp kontaktar klubben för mer utförlig information om arrangemanget.

Dnr 10-10-66

Manimalis – Förfrågan om monter vid ”People & Animals: For Life!”
100701-04

Beslutades att inte deltaga vid detta evenemang. M Wirth Färdigh tillskriver Manimalis.
§ 13

Kommittéer och rasråd

Dnr 10-10-86

RAK –Till styrelsen för konfirmering av rasrådssamordnare

Beslutades att konfirmera följande rasrådssamordnare som utsetts antingen genom val eller efter
RAKs förslag (när val av olika skäl inte varit möjligt eller genomförbart):
För rasrådet SBI – Eva Porat
För rasrådet BRI – Maud Dickson
För rasrådet BUR – Katarina S Ljungqvist
För rasrådet DRX – Maria Golda
För rasrådet OCI – Camilla Falk
För rasrådet SPH – Natali Sundqvist

Dnr 10-10-87

RAK – Ärendelista samt sammanställning över kontrollavelsansökningar mm

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 10-10-83

RAK – Rasrådsinformation 1/2010 avsänd till SVERAKs rasråd 100420

Beslutades att ge RAK en eloge för utförlig information.
Beslutades att framöver publicera rasrådsinformationen på SVERAKs hemsida – under rubriken

”Rasråd”.
Dnr 10-10-89

TUK – ”Viktigt att tänka på angående anmälan till utställning”

TUKs ordförande L Falk återtog skrivelsen för omarbetning. Nytt dokument kommer att tas fram i samarbete med SVERAKs kansli.
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§ 14

Disciplinnämnd

Uppdatering av ”Klarläggande vid avstängning”
2005 sammanställdes ett dokument med olika scenarier och klarläggande vad som gällde vid
avstängning. Eftersom det idag finns ytterligare former av DN-beslut; ”erinran” och ”varning”,
finns behov att uppdatera de olika scenarierna – samt komplettera med vad som gäller för
diplomerad uppfödare och rasrådssamordnare.
Beslutades att SVERAKs kansli sänder underlag till förbundsstyrelsen och disciplinnämnden på

”remiss” och sammanställer inkomna synpunkter till styrelsemöte nr 3/10.
Aktuell DN-lista
Beslutades att lägga listan till handlingarna.

Dnr 10-05-3:6

För k.dom: DN – Följebrev till inkomna DN-beslut från ”gamla” och ”nya” DN

”Gamla” DN – DN verksamhetsåret 2009/2010
”Nya” DN – DN verksamhetsåret 2010/2011
Skrivelsen var för kännedom och lades till handlingarna.
Styrelsen gav DN en eloge för att det i beslutstext så tydligt framgår skäl till beslut.
Diskussion fördes bland annat att DN ställt krav på uppfödardiplomering för att inte ”erinran” ska
övergå till ”varning”. Styrelsen anser, av flera skäl, att detta inte är acceptabelt eftersom
uppfödardiplomering ska vara en ”bonus” och ett kvalitetskrav.
Genom DNs beslutstext framgår att DN har ansett att något brott är begånget eftersom nämnden
utdömt ”erinran” i första skedet – som kan övergå till ”varning” om inte godkänt diplomeringstest
utförs inom föreskriven tid.
Eftersom uppfödardiplomering är styrelsens ansvar beslutades att kontakta DNs sammankallande
med besked att styrelsen inte tillåter att uppfödardiplomering i förbundets namn används på detta
sätt. M Wirth Färdigh kontaktar DNs sammankallande och informerar om styrelsens beslut.
Att däremot använda utdrag från testfrågor för att berörd part ska visa att denne tagit del av
stadgar och regler – utan att detta ger någon diplomeringsstatus – anser styrelsen vara ett
föredömligt sätt.
Dnr 9-03-77:4

”Gamla” DN - Beslut att tilldela erinran med krav på uppfödardiplomering…

Se styrelsens beslut att ej godkänna krav på uppfödardiplomering.
Dnr 9-03-82:3

”Gamla” DN - Beslut att tilldela erinran med krav på uppfödardiplomering…

Se styrelsens beslut att ej godkänna krav på uppfödardiplomering.
Dnr 10-10-1:4

”Gamla” DN - Beslut att lämna ärendet utan åtgärd

Dnr 10-10-27:2

”Gamla” DN - Beslut att tilldela erinran med krav på uppfödardiplomering…

Se styrelsens beslut att ej godkänna krav på uppfödardiplomering.
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Dnr 10-10-28:4
Dnr 10-10-28:5

”Gamla” DN - Beslut att tilldela erinran
VK – Överklagan av DN-beslut

Beslutades att ändra DNs beslut efter styrelsens genomgång av ärendet och efter en fördjupad
information om bakgrund till ärendet av SVERAKs kansli, C Wennergren.
Beslutades om avstängning från all SVERAK-verksamhet från dagens datum till 2012-04-30.
Beslutades att annullera erhållen uppfödardiplomering. Annullerad diplomering, med angivande av
skäl ”Avstängd”, kommer att publiceras på SVERAKs hemsida med diplomerade uppfödare.
Erhållet diplomerat diplom ska enligt grundregler återsändas till SVERAKs kansli.
Beslutades att L Madej tillskriver berörda parter.

Dnr 10-10-30:2

”Gamla” DN - Beslut att tilldela erinran med krav på uppfödardiplomering…

Se styrelsens beslut att ej godkänna krav på uppfödardiplomering.
Dnr 10-10-31:3

”Gamla” DN - Beslut att tilldela erinran med krav på uppfödardiplomering…

Se styrelsens beslut att ej godkänna krav på uppfödardiplomering.
Dnr 10-10-32:3

”Gamla” DN - Beslut att tilldela erinran med krav på uppfödardiplomering…

Se styrelsens beslut att ej godkänna krav på uppfödardiplomering.
Dnr 10-10-33:4

”Nya” DN - Beslut att tilldela avstängning för avelsverksamhet…

Dnr 10-10-33:5

Överklagan av DN-beslut

Beslutades att återremittera ärendet till DN och berörda parter på grund av oklarheter i hanteringen

rörande anföringstid.
Dnr 10-10-34:3
§ 15

”Nya” DN - Beslut att tilldela avstängning för avelsverksamhet…

Internationellt samarbete

FIFe

Dnr 10-10-24:5

SVERAKs nomineringar till FIFes GF

AU har enligt beslut vid möte nr 1/10 föreslagit de nomineringar som anses vara lämpliga.
Beslutades att konfirmera AUs beslut.
Norden

F.k.dom – Stambokförare från NRR kommer till SVERAKs kansli för Sesam-kurs prel den 24-25
maj 2010.
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§ 16

Ärenden för kännedom

Dnr 10-10-74

Utdrag från Expressens nätutgåva om förslag från länsstyrelsen i Halland att
kattägare ska ha samma tillsynsplikt som hundägare

E Löwdin, SVERAKs representant i Jordbruksdepartementets utredning av
djurskyddslagsstiftningens utformning och innehåll rapporterade från möte och skriftliga
rapporter. Det finns mycket kvar att göra när det gäller etik och moral i djurhållning.
§9

Skrivelser (inkl bordlagda)

A Sjödin anlände styrelsemötet
Dnr 10-10-76
Utställarlicens till WCF och TICA
Det finns en hel del diskussioner rörande SVERAKs ”stängning” av WCF Norden (fd nordiska
Independentföreningar). Många tror att detta bara rör f.d. IDP-klubbar och att man som medlem i
WCF i ett annat land har tillgång till SVERAK-utställningar genom licens.
Många tror också att SVERAKs beslut bara grundas på att det handlar om f.d. IDP-klubbar – och
det är viktigt att framöver, informera om att SVERAK tar avstånd från alla organisationer vilkas
syn på kattavel och raser ej delar Jordbruksverkets/svensk lagstiftning och FIFes/SVERAKs
policy i frågor rörande kattens hälsa och välfärd. När det gäller svenska WCF-klubbar finns
ytterligare historik i relationen IDP/SVERAK. – en del av denna historik bör också bli till mer
allmän kännedom.
Det finns ingen anledning att göra skillnad på WCF Norden resp. WCF på andra ställen i världen
– möjligheten att röra sig över gränserna blir större och större, dessutom kan man ju som enskild
svensk välja att bli medlem i en tysk WCF-förening och då kan man köpa licens.
Organisationen TICA bör behandlas på samma sätt – deras värderingar är ju ganska likvärdiga
WCFs och det finns all anledning att använda sig av samma argument.
Med anledning av SVERAKs ställningstagande gentemot TICA samt WCF och dess
medlemsklubbar i Norden beslutades följande:
En enhällig styrelse beslutade att enskilda medlemmar i WCF och TICA ej längre kan lösa
utställarlicens hos SVERAK från den 1 juli 2010. Detta innebär i praktiken att SVERAK från
detta datum ”stänger” möjlighet för alla enskilda medlemmar i WCF och TICA att ställa ut på
utställningar arrangerade av SVERAK-anslutna klubbar.
Beslutades att A Sjödin och E Porat skriver klarläggande till SVERAKs hemsida och Våra Katter.

Dnr 10-10-52:3

Material till icke FIFe-utställning mm

Vid styrelsemöte nr 8/09 beslutades att ej deltaga med monter på icke FIFe-utställning men att
översända informationsmaterial rörande SVERAKs ID-register.
Beslutades att riva upp tidigare styrelsebeslut och meddela frågeställaren att förbundet inte kommer
att översända något material eller delta på något sätt vid utställningen. SVERAKs kansli besvarar.
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§ 19

Ajournering av möte till söndagen den 25 april

E Porat tackade de närvarande för dagens möte. Styrelsemötet ajournerades till söndagen den
25 april kl. 09.00.

Borås 2010-04-26
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:

……………………………………
Ort och datum

………………………………………
Ort och datum

Eva Porat
Mötesordförande

Lars Madej
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