STYRELSEPROTOKOLL NR 2/12
fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 21 april 2012 kl. 9.15-18.00
söndagen den 22 april 2012 kl. 9.00-12.30
SVERAKs styrelse

Ej närvarande styrelse

Närvarande
Vice ordförande Eva Porat
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
Ledamot 1 Ewa Löwdin

Ordförande Annette Sjödin
RAK-ordförande Ingrid Björkman
RAK-ledamot 2 Maud Dickson
REK personlig ersättare Marie-Ann Strand

Ledamot 2 Stellan Spetz
Suppleant Kenneth Wikström
HK-ordförande Ulrica Wilderäng

TUK-ordförande Lotta Falk
TUK-ledamot 2 Malin Sundqvist

HK personlig ersättare Anna Börje
HK-ledamot 2 Lotta Kragh
RAK personlig ersättare Anna Sjöberg
REK-ordförande Lars Madej
TUK personlig ersättare Ann-Marie Törnström

§1

Övriga närvarande
SVERAKs kansli
Agneta Färdigh, protokollförare

Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro
Vice förbundsordförande E Porat hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
Beslutades att godkänna kallelsen.
Till detta möte var samtliga i förbundsstyrelsen kallade.
Suppleant K Wikström trädde in som ledamot för A Sjödin, RAK-personlig ersättare A Sjöberg för I Björkman och TUKpersonlig ersättare A-M Törnström för L Falk.

§2

Val av justerare
Beslutades att välja S Spetz att jämte mötesordförande justera detta protokoll.

§3

Fastställande av dagordning och ärendelista
Beslutades att efter några kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.
A Sjödin hade skriftligen lämnat en del synpunkter på ärenden i dagordningen.

§4

Föregående mötesprotokoll
Dnr 11-10-49:7

Styrelseprotokoll nr 7/11 fört vid möte 120316

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Dnr 12-10-31

Styrelseprotokoll nr 1/12 fört vid möte 120318

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

Styrelsens AU
Styrelsens AU hade inte haft några specifika ärenden utöver ett klagomål mot en (icke-svensk) domare vid svensk
utställning. Denna typ av ”anmälan” sänds enligt tidigare fastställda arbetsrutiner från SVERAKs kansli till styrelsens
AU för granskning och därefter vidarebefordrar SVERAKs kansli till FIFe.

§6

Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor
Principiell fråga om ”användande av SVERAKs namn” – ex.vis att icke enskilda medlemmar hänvisar till SVERAKs regler
i samband med leverans. Styrelsen var enig att det inte är möjligt att fatta ett principiellt beslut i denna fråga.

Semesterperioder juni-augusti 2012 SVERAKs kansli
Information om planerade semesterperioder på SVERAKs kansli. Kansliet kommer inte att vara stängt och som tidigare
år kommer telefontiderna under veckor med låg bemanning att förändras.

Dnr 9-10-143:4

SVERAKs kansli – Hur ska vi fira den kommande 100 000 registrerade katten i ID-registret

Antalet katter i SVERAKs ID-register – id-märkta katter från SVERAKs stambok samt från SVERAKs ID-bok – ökar kraftigt
i antal och katt nr hundratusen närmar sig med stormsteg! SVERAKs kansli, J Åkervall, hade till mötet lämnat en del
tankar och idéer hur firandet skulle kunna ske.
Beslutades att uppmärksamma den 100 000 registrerade katten i ID-registret bland annat genom ett diplom, intervju i
Våra Katter och pressmeddelande. E Porat och J Åkervall fortsätter arbetet att kontrollera andra former, ex.vis via
sponsorer och liknande.

Sinbad – medlemsregister på nätet
Den e-postfunktion – för att klubbarna enkelt ska kunna sända e-post till medlemmar – som funnits på Sinbad har inte
fungerat tillfredsställande på grund av att medlemsregistret fortfarande hämtas från servern på SVERAKs kansli.
120417 beslutades att ta bort e-postfunktionen fram till dess serverflytt har skett och data från Sesam (SVERAKs
stambok- och medlemsprogram) finns på server hos extern leverantör. Arbete med detta pågår.

Styrelseprotokoll nr 2/12, 21-22 april 2012

sid 2 (14)

Dnr 10-10-76:5

Principiellt rörande SVERAK vs WCF och TICA

På förekommen anledning har A Sjödin gjort ett öppet klarläggande/brev rörande SVERAKs ställningstagande mot TICA
och WCF som är sänt till FIFe – fritt att använda för vidarebefordran inom WCC.
“Information about SVERAK/FIFe
SVERAK do not register any hybrids nor any imports without legal and proper import papers and/or documents.
SVERAK has a very good working relation with the Ministry of agriculture, it is extremely important to be a part of all
work/discussions regarding cats and the cat fancy.
SVERAK has functionaries within all working groups and work shops organized by the Ministry of agriculture, our
functionaries are considered being experts within all matters regarding cats.
The Swedish legislation, as well as some other countries in Europe/EU, forbid all wild cats and hybrids “used” as pets
and SVERAK do not register any imported cats without proper legal import documents.
When the legislation came into force, regarding hybrids and wild cats, SVERAK offered the breeders and cat owners of
Bengals (hybrids) all possible help to apply for permission to keep their cats - providing they could show all import
documents – SVERAK didn’t have to do anything though all hybrids cats very quickly disappeared and where registered
in WCF and TICA.
Today we can find Bengals and Savannah hybrids, in Sweden, registered in TICA and WCF, these cats are illegal in
Sweden as I already informed Vickie (in South Africa).
Also in Norway we can find cats, smuggled without legal documents and when NRR/FIFe refused registration because
of the lack of import documents – the cats where registered in TICA without any problems.
The Swedish FIFe member – SVERAK can never accept smuggling, illegal imports and/or breeding of wild cats, hybrids,
dwarf cats and/or breeds like Ojos Azules – all allowed and recognized by TICA and WCF – all of this in co-operation
with the Ministry of agriculture.
Conclusion
It is of utmost importance for SVERAK not to co-operate nor encourage the membership of any organisation who do
not respect the Swedish legislation.
SVERAK recognize and respect pedigrees from all organizations except cattery names where the owner have been
excluded from SVERAK and/or breeds not allowed by the Swedish Ministry of agriculture.”
Klarläggandet innebär att:
”SVERAK registrerar inte några hybrider eller någon import utan att erhålla formella och lagligt giltiga
importhandlingar och/eller dokument. SVERAK har en mycket väl fungerande relation med Jordbruksverket och det är
mycket viktigt att vara en del av det arbete/de diskussioner runt intressefrågor som förs rörande katt. SVERAK har
funktionärer inom arbetsgrupper och workshops som anordnas av Jordbruksverket och våra funktionärer anses vara
experter inom de frågor som rör katt.
Den svenska lagstiftningen, liksom den i vissa andra länder i Europa/EU, förbjuder alla vilda katter och hybrider att
"användas" som husdjur och SVERAK registrerar därför inte några importerade katter utan ordentliga lagliga
importdokument.
När lagstiftningen rörande hybrider och vilda katter trädde i kraft erbjöd SVERAK uppfödare och ägare av rasen bengal
(hybrid) hjälp för att ansöka om tillstånd att hålla dessa katter - förutsatt att de kunde visa alla importdokument.
SVERAKs erbjudande togs dock aldrig i anspråk eftersom hybridkatterna – med eller utan några juridiska papper –
lämnade SVERAK och sedermera registrerades i WCF och TICA.
Idag kan vi finna bengal- och savannahhybrider i Sverige, registrerade i TICA och WCF, katter som olagligen är i
Sverige. Även i Norge finns katter, införda utan juridiska dokument, och när NRR/FIFe vägrade registrering på grund av
bristen av importhandlingar – blev katterna utan problem registrerade i TICA.
Den svenska FIFe-medlemmen SVERAK kan – inte minst genom sitt samarbete med Jordbruksverket - aldrig acceptera
smuggling, illegal import och/eller uppfödning av vilda katter, hybrider, katter av dvärg- och/eller raser som Ojos
Azules – samtliga tillåtna och erkända enligt TICA och WCF.
Slutsats: Det är av yttersta vikt för SVERAK att inte samarbeta eller uppmuntra medlemskap i en organisation som inte
respekterar den svenska lagstiftningen.
SVERAK godkänner stamtavlor från samtliga organisationer utom då ägare till stamnamn blivit avstängd av SVERAK
och/eller för raser som inte godkänts av det svenska Jordbruksverket.”
Beslutades att sända det principiella beslutet i engelsk originalversion med cirkulärutskick. Förtydligande kommer att
publiceras – i svensk och engelsk version – på SVERAKs hemsida.
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Arbetsfördelning och projektgrupper
SVERAKs förbundsordförande är arbetsgivarkontakt för frågor som rör anställd personal.
Styrelsens arbetsutskott – AU: Styrelsens AUs uppgift omfattar; extern PR-grupp, massmediakontakter och
myndigheter, representant vid kontakter med Royal Canin och domarkontakt (för kontroll inför elevexamina mm).
Styrelsens AU består av förbundsordförande, vice ordförande och förbundsekonom samt – om styrelsen så beslutar –
av ytterligare person/personer.
Beslutades att även detta verksamhetsår utöka styrelsens AU med ytterligare en person.
Beslutades att även detta verksamhetsår utse S Spetz att ingå i styrelsens AU.

Mentor för nya styrelseledamöter
Beslutades att utse E Löwdin som mentor för nyinvald styrelseledamot M-A Strand.
Intern PR-grupp
Beslutades att som intern PR-grupp utse I Björkman, E Porat, M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli.
Beslutades att E Porat tillfrågar ej närvarande I Björkman om hon kan åta sig rollen som sammankallande.
Teknisk inköpsgrupp
Beslutades att utse styrelsens AU som teknisk inköpsgrupp.

Representation
SVERAKs representant inom Jordbruksverkets referensgrupp hund och katt
Beslutades att även detta verksamhetsår utse C Wennergren (SVERAKs kansli) som representant och A Börje som
ersättare inom Jordbruksverkets referensgrupp hund och katt.
SVERAKs representant inom Jordbruksverkets Smittskyddsråd
Beslutades att även detta verksamhetsår utse C Wennergren (SVERAKs kansli) som representant och A Börje som
ersättare inom Jordbruksverkets Smittskyddsråd
SVERAKs representant Agrias skadeprövningsnämnd
Beslutades att även detta verksamhetsår utse A Börje som representant i Agrias skadeprövningsnämnd.
SVERAKs representant Agrias särskilda valberedning
Mandattid per val är tre år – nuvarande period fram till 120630.
Beslutades att tillfråga Gunnar Stagnelid, tidigare ordinarie ledamot, om han vill kvarstå som representant i Agrias
särskilda valberedning.
Beslutades att även detta år utse L Falk som suppleant till ordinarie ledamot i Agrias särskilda valberedning.
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IT-projekt
IT-grupp – som styrgrupp över IT-projekten
Styrgrupp generellt över samtliga ID-projekt som pågår inom förbundet.
Beslutades att även detta verksamhetsår utse M Wirth Färdigh och K Wikström att agera styrgrupp över förbundets
IT-projekt.

IT-projekt Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram
Beslutades att även detta verksamhetsår utse Carin Mikkeläs som projektledare för Aladdin.
Beslutades att som projektgrupp för Aladdin utse L Kragh, A-M Törnström och M Sundqvist samt Camilla Ohlin och
Lena Böörs. Från SVERAKs kansli utses C Wennergren att ingå i projektgruppen.

IT-projekt – FindUs - Stambok på nätet
Beslutades att även detta verksamhetsår utse U Wilderäng som projektledare för FindUs.
Beslutades att som projektgrupp för FindUs utse A Sjöberg. Från kansliet utses C Wennergren och A Färdigh att ingå i
projektgruppen.

Assistenter
Beslutades att även detta verksamhetsår utse A-M Törnström som projektgrupp för Assistenter.
Uppfödarseminarium 2012
Styrelsens AU ingår alltid i projektgruppen.
Beslutades att avvakta beslut om projektgrupp till dess formerna för uppfödarseminarium 2012 är klara.

Redaktioner och övriga arbetsgrupper
Webbredaktion
Webbredaktör är SVERAKs kansli, A Färdigh.
Beslutades att som webbredaktion – utöver SVERAKs kansli, utse respektive kommittéordförande.
Webbredaktör SVERAKs kansli, A Färdigh påtalade på nytt vikten att samtliga inom styrelsen och kansli ser sin
delaktighet i utveckling och förändring av SVERAKs webbplats.
Tidningsredaktion
Beslutades att även detta år utse E Porat och M Sundqvist att vara styrelsens representanter i tidningsredaktionen.
E Löwdin har under de senaste åren varit redaktionen behjälplig med korrekturläsning och ställer upp med denna
”arguskontroll” även detta år.
E Porat framförde å tidningsredaktionens vägnar på nytt behovet av ytterligare medarbetare till redaktionen.
Vid styrelsemöte nr 4/11, oktober 2011, beslutades att via SVERAKs hemsida och i Våra Katter annonsera efter
medarbetare när redaktionen klarlagt vilket behov som förelåg och inom vilka områden. Denna annonsering blev inte
genomförd.
Beslutades att S Spetz gör olika varianter av annons, tillsammans med E Porat, att publicera på SVERAKs hemsida samt
i Våra Katter. Dessutom ska annonsen/annonserna sändas med cirkulärutskick till klubbarna.
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Elevkontakt
Beslutades även detta år tillfråga B-M Johansson att vara elevkontakt, i samarbete med SVERAKs kansli,
C Wennergren.
E Porat väckte frågan om vilka ärenden som elevkontakten ska vara involverad i och informerad om.
Styrelsen beslutade att den domare som utses som elevkontakt ska, via SVERAKs kansli, få ta del av samtliga ärenden
som rör elever och elevfrågor (exempelvis ansökan om examen, domare som önskar bli elev inom annan kategori och
liknande).
Personuppgiftsombud - PULo
Beslutades att även detta år utse M Wirth Färdigh som SVERAKs PULo.

§7

Ekonomi
Dnr 12-10-23:3

M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport mars 2012

Beslutades att efter genomgång lägga ekonomisk rapport för mars till handlingarna.

Dnr 12-10-35

SVERAK-västar vid förbundsrepresentation

Vid styrelsemöte 3/11 beslutades att från Tuppreklam inköpa 25 st västar á 295 kr plus moms. Leverans var utlovad
före SW 2011. På grund av olyckliga omständigheter uppstod problem med leverans av beställda västar och just dessa
västar tillverkas inte längre vilket gör att om beställning ska ske gäller det annan väst av annat material – till högre
pris.
Beslutades att i dagsläget inte göra någon beställning utan avvakta tills vidare. E Porat meddelar Tuppreklam
styrelsens beslut.

Obetalda kundfakturor trots krav – beslut om fortsatt hantering
SVERAKs kansli, A Färdigh informerade om kundfakturor som trots krav inte betalts.
Obetald medlemsavgift från SVERAK-ansluten kattklubb
Enligt SVERAKs stadgar ska varje ansluten kattklubb, senast den 31 januari, betala en av årsmötet fastställd
medlemsavgift. Om ansluten klubb ej betalat medlemsavgift senast 31 januari ska SVERAK påminna klubben att senast
15 februari betala medlemsavgiften. Om så inte skett betraktas klubben som passiv medlem och förlorar delegaträtt
på innevarande årsmöte. Då betalning skett återfås omedelbart aktivt medlemskap men delegaträtten återfås ej för
innevarande år. Ansluten klubb som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår anses
ha begärt sitt utträde ur förbundet.
Inom SVERAK sänds faktura till vardera kattklubb med förfallodatum den 31 januari och det är ytterst sällan som
betalning ej inkommit per den 15 februari. Dock har detta problem uppstått för samma klubb några år i rad – så även
detta år – vilket inneburit icke delegaträtt vid SVERAKs årsmöte 2012.
Påminnelse har skett till kattklubben – som vid flertalet tillfällen lovat betalning – men vid dagens styrelsemöte var
fortfarande medlemsavgift obetald. Dessutom har det vid flera tillfällen förekommit betalningspåminnelse för de
fakturor som sänts till klubbar avseende tidningen Våra Katter.
Beslutades att tillskriva klubb med besked att SVERAK betraktar klubben som passiv medlem fram till dess
medlemsavgift betalts. Detta innebär även att medlemmarna inte äger rätt att genom klubben anmäla till
kattutställning, registrera kattkull, ansöka om stamnamn, uppfödardiplomering eller annan liknande verksamhet.
Tidningen Våra Katter kommer inte att distribueras till de enskilda klubbmedlemmarna.
Beslutades att som konsekvens stryka uppgifter om klubben på SVERAKs hemsida och i Våra Katter.
Beslutades att tillskriva samtliga enskilda klubbmedlemmar att klubben är passiv medlem.
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FIFes domaravgift
För att domaren ska inkluderas i den officiella domarlistan hos FIFe ska denne betala en årsavgift, fastställd av FIFes
GF. Domarens betalning sker till det förbund domaren tillhör och vardera FIFe-medlem ansvarar för att fastställd
domaravgift betalas till FIFe senast den 31 mars. Inom SVERAK sänds faktura till berörda domare. Varje år föreligger
det betalningspåminnelser – ofta avser det samma domare – och detta orsakar extra arbete och kostnader för
förbundet.
Beslutades att tidigarelägga fakturering till den 1 december varje år – med förfallodatum den 15 januari
nästkommande år. Om betalning ej inkommit den 15 januari kommer dubbel avgift att utgå.
Om betalning ej inkommit SVERAK den 31 mars kommer SVERAK inte att betala domaravgift till FIFe vilket innebär att
domaren ej längre kommer att inkluderas i FIFes domarlista.
Beslutades att informera FIFe om berörd domare – som ännu ej betalt domaravgift trots flera påminnelser och som
enligt medlemsregistret till synes ej är klubbansluten. M Wirth Färdigh åtgärdar.

Dnr 10-10-158:7

Kostnadsförslag – E-postbekräftelse Aladdin

Kostnadsförslaget avser en bekräftelsefunktion till Aladdin för att kunna skicka ut elektroniska anmälningsbekräftelser.
Åtgärder för att få till stånd dylik funktion beräknas av programleverantör att kosta cirka 160 000 kronor.
Styrelsen ansåg att en e-postfunktion i samband med kattutställning skulle vara till stor nytta för klubbarna – både
tidsmässigt och ekonomiskt. Flera årsmöten har dessutom påtalat vikten av att lägga fokus på Aladdin och utveckling.
Beslutades att beställa programutveckling för framtagande av e-postbekräftelse via Aladdin. M Wirth Färdigh
kontaktar programleverantör för beställning samtidigt som han i möjligaste mån försöker förhandla ned kostnaden.

Dnr 12-10-42

Kostnadsförslag - ”Automatiserad” spårning av hälsostatus

Nya hälsoprogram generar merarbete – ett arbete som i dagsläget hanteras manuellt. Exempel: för hälsoprogrammet
norsk skogkatt registreras inte enbart DNA-testresultat för berörd katt – granskning ska även ske om dessa intyg
påverkar avkommor. Om avkommornas båda föräldrar är fritestade, är avkommorna enligt definition i våra program
friintygade, och detta ska då även registreras på berörda individer flera generationer framåt.
Möjlighet finns att göra en automatiserad spårning av hälsostatus. Vid styrelsemötet presenterades ett
kostnadsförslag till ett fast pris om 50 000 kr för en automatisk funktion för detta jobb – arbetstidsförkortningen blir
signifikant och risken för felinläggning försvinner och därmed kan kostnaden för detta motiveras.
Beslutades att beställa programutveckling för ”spårning av hälsostatus” till ett fast pris om 50 000 kr. M Wirth Färdigh
kontaktar programleverantören.

Dnr 12-10 50

Konferensen ”Advances in Canine and Feline Genomics and Inherited Diseases” 120528-0601
i Visby samt workshops I Stockholm 120602-03

Beslutades att det är av stor vikt att SVERAK deltar vid dessa arrangemang som har många viktiga punkter på
agendan.
Beslutades att U Wilderäng representerar förbundet vid konferensen i Visby 120528-0601.
Beslutades att A Börje representerar förbundet vid workshops i Stockholm 120602-03.
Beslutades att kostnad för deltagande samt vid workshops tillsammans maximalt får kosta förbundet 25 000 kronor.

§8

SVERAKs årsmöte
Uppföljning av årsmötet 2012
Förhandskopia av årsmötesprotokollet sändes av SVERAKs kansli, A Färdigh till styrelsen 120330. När protokollet är
justerat av samtliga fyra justeringsmän kommer det att sändas med cirkulärutskick samt publiceras på SVERAks
hemsida.
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Dnr 12-05-6

Enskild kattklubb – Feedback årsmöte 2012 och förslag inför kommande årsmöten

Beslutades att tacka kattklubben för lämnad feedback.
Beslutades att ta upp handlingen på nytt vid styrelsemöte nr 3/12 då även beslut om plats för SVERAKs årsmöte 2013
mer konkret kommer att diskuteras.

Dnr 12-05-7:2

TUK – Sammanställning efter workshops om SVERAKs utställningsverksamhet vid SVERAKs
årsmöte 2012

Punkter för workshopen var:
Hur många katter ska premieras för Årets Katt - När ska prisutdelningen äga rum - Bör poängberäkningen ändras på
något sätt - Ska vi ta bort BIV-listorna och i ställer utse BIR (bäst i ras) - Ska vi börja ta ut en BOB på varje utställning
och om så, försvinner kategoriutställningar helt - Övriga förslag och/eller önskemål.
Beslutades att TUK fortsätter utredning och utvärdering av de olika punkterna och inkomna synpunkter.

§9

Skrivelser (inkl bordlagda)
Dnr 12-10-24

Enskild kattklubb – Förslag om hantering av skick via e-post

Skrivelsen blev bordlagd vid möte 7/11.
Gällande rutin är att enskild medlem sänder exempelvis registreringsanmälan för kattkull i original till kattklubben –
som ska granska underlagen och attestera att personen ifråga är medlem i klubben. Därefter sänder klubben
handlingarna vidare till SVERAKs kansli. Om ansökan inte är komplett eller är felaktig sänds påpekan till kattklubben
som i sin tur tar kontakt med berörd medlem för att denne ska åtgärda det som påtalats.
Förslag har inkommit från enskild kattklubb att klubb genom fullmakt från ägare/uppfödare skulle kunna scanna
registreringsanmälan och intyg – detta som ett led att minska pappersmängden.
Förslaget renderade i en diskussion huruvida klubb/kansli ska hantera scannade underlag via e-post – en hantering
som bland annat kan komma att ta tid i anspråk i än högre grad än dagens hantering. Utskrift av underlaget ska ändå
ske även om det är kansliet som gör utskriften istället för den enskilda medlemmen.
Flera motförslag väcktes, ett var att på försök tillåta uppfödare att sända registreringsanmälan och liknande
handlingar direkt till SVERAKs kansli istället för att sända via kattklubben. Genom Sinbad – medlemsregister på nätet –
hålls medlemslistor uppdaterade som aldrig tidigare vilket gör att granskning av klubbtillhörighet kan ske av kansliet.
Kontakt vid eventuella kompletteringar/felaktigheter kan ske direkt med enskild medlem istället för att klubben ska
agera mellanhand.
Beslutades att L Madej skriver förslag till ny hantering av direktskick från enskild klubbmedlem till SVERAKs kansli.
Styrelsen anser att det i dagsläget ska vara upp till varje klubb att besluta om de önskar hantering efter dagens rutiner
eller efter styrelsens förslag.

Dnr 11-03-128:5

Rörande annullerad SVERAK-diplomering

Några följdfrågor om styrelsens beslut har inkommit från berörd person.
Beslutades att E Löwdin och L Kragh tillskriver berörd person och förklarar på nytt varför SVERAK-diplomeringen
annullerats.
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Dnr 12-10-41

Besökare vid utställning rörande bemötande och blockerade gångar

Synpunkt har inkommit från en besökare vid utställning och eftersom frågan varit uppe vid flera tillfällen och vid flera
diskussioner beslutades att hantera denna fråga vid mötet. Besökaren var väldigt besviken över dåligt bemötande och
avsåg då att utställningsarrangör tillåtit utställare att blockera gångar och insyn mot katterna med stolar, bord, väskor
med mera. Besökaren ansåg att det skapats små revir där besökaren stängts ute och känt sig ovälkommen.
Styrelsen finner det mycket beklagligt eftersom denna uppfattning går helt emot det mål och den vision vi gemensamt
kommit fram till efter diskussion vid SVERAKs årsmöte bland annat – när diskussion förts hur vi ska få fler intresserade
av katt, utställning och klubbmedlemskap. Utställningsarrangemang ska vara PR för katt och klubb men om klubb
accepterar att utställare ”tältar” mellan gångarna riskerar det att bli en negativ PR som inte är till gagn för någon.
Det finns dessutom ytterligare en aspekt i diskussionen: FIFes regler säger ”det måste vara minst 1.25 m fri gångbredd
mellan burraderna för besökarna” och SVERAKs nationella tillägg säger: ”Gångarna mellan burraderna ska vara minst
två meter breda i de fall då utställare, besökare och assistenter delar utrymme.”
Ett av skälen till angiven ”gångbredd” är brandskyddskrav. Om klubb inte följer dessa kan det medföra andra
följdverkningar.
Beslutades att A Sjöberg, som känner en brandskyddsinspektör som är involverad i ”kattvärlden”, kontaktar berörd
person och ber denne sammanställa vilka krav och direktiv som gäller. Information ska sedan publiceras i Våra Katter,
i cirkulärutskick samt på hemsidan.
Beslutades att TUK arbetar fram tydliga direktiv vad som gäller och tillåts att placera framför burarna samt ge
klubbarna stöd och guide till vilken rätt den har att kräva fria gångar och ställa krav på utställare som ej följer givna
direktiv.
Dnr 11-10-108

Ärende rörande brott mot utställningsregler

Från styrelsemöte nr 5/11, december 2012; Dnr 11-10-108:3 Ang brott mot utställningsregler att stapla burar på
varandra. Till styrelsen hade inkommit påpekan om att en kattklubb vid Kattens Dag 2011 staplat burar på varandra
vilket helt strider mot FIFes regel 1.17 punkt c där det tydligt framgår att: ”det är förbjudet att placera burar på
varandra”. Beslutades att tilldela klubben ifråga en reprimand. L Madej meddelar berörd klubb styrelsens beslut.
Svar har inkommit från berörd klubb med bilder som visar hur burar är uppbyggda - det är inte SVERAK-burar som
använts utan en specialbyggd större och till synes mycket stabil bur.
Beslutades att L Madej tillskriver klubben på nytt och tackar för information och bilder. Samtidigt tas tidigare tilldelad
reprimand tillbaka eftersom styrelsen anser att burarna inte är att betrakta som ”placerade på varandra”.
Dnr 12-10-46

Enskilda personer – Begäran om registerutdrag och synpunkter på hantering av ärende

Trots flera påstötningar har enskild person inte erhållit önskade registerutdrag eller svar på ställda frågor.
Förbundets PULo, M Wirth Färdigh, fick ta del av frågan om registerutdrag första gången vid detta styrelsemöte.
Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver frågeställare och beklagar de eventuella problem som väntetiden kan ha
förorsakat. Samtidigt sänds de registerutdrag som förbundet kan tillhandahålla.
Frågan om hantering av ärende avser överföring av katt från annat förbund. L Madej informerade i korthet om
bakgrund och att REK haft del av ärendet uppe för diskussion.
Beslutades att E Porat kontaktar SVERAKs stambokförare för att diskutera hantering vid överföring av berörd katt
samt övrig bakgrund till ärendet.
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§ 10

Projekt

IT-grupp – som styrgrupp över IT-projekten
M Wirth Färdigh – Sammanfattning av telefonmöte med programleverantör 120417
Flytten av server från SVERAKs kansli till extern leverantör har inte fungerat felfritt och tagit längre tid än beräknat.
När Sesam är flyttat kommer synkroniseringen till Aladdin, Sinbad och ID-databasen att fungera mycket bättre (och
framförallt utan stopp). Därefter kopplas Stambok på nätet, FindUs, direkt till Sesam (idag jobbar den mot en lagom
aktuell kopia)
SVERAK kommer att behöva avveckla den lokala servern och köpa en ny enkel server för kansliets interna
kommunikation med printrar och filserver. Utan SQL-licens blir kostnaden maximalt 25 000 kronor (inkl moms) för en
ny server som precis som nuvarande server kommer att säkerhetskopieras av extern leverantör med automatik.
Beslutades att i enlighet med förslaget inköpa en server till SVERAKs kansli till maximal kostnad om 25 000 kr.

IT-projekt Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram
K Wikström rapporterade att Aladdin nu körs i ny version. En del barnsjukdomar finns fortfarande men felrättning sker
kontinuerligt.

IT-projekt –FindUs - Stambok på nätet
Den 23 mars 1947 utfärdades, av Svenska Kattklubben (sedermera Stockholms Kattklubb) en stamtavla med
registreringsnummer 1 över Lou-Lou, en svart angora (numera kallad perser) av honkön, född 24 april 1944. Denna
stamtavla var starten till många tiotusentals stamtavlor kommande år. Nästan på dagen - 46 år senare - skedde en
milstolpe i förbundets historia – den datoriserade stamboken invigdes den 21 mars 1993. Nästa milstolpe nåddes vid
SVERAKs årsmöte den 17 mars 2012 när FindUs – SVERAKs stambok på nätet premiär.
Stamboken är, för ett stort antal raser, mer eller mindre komplett eftersom gamla registerkort tidigare
dataregistrerats av projektanställd på kansliet. Det finns dock fortfarande ett antal tusen katter som inte är
dataregistrerade – framför allt perser och norsk skogkatt (perioden 1985-1993) samt katter inom kategori IV.
SVERAKs kansli A Färdigh arbetar i möjligaste mån och om tid tillåter att registrera perser och M Wirth Färdigh arbetar
några timmar i veckan med att på kvällstid registrera norsk skogkatt. Ett tidskrävande arbete och dessutom är de
gamla registerkorten enligt gamla färgnummersystemet och inte efter EMS-koder. Förutom detta ska stamboken
kompletteras med födelsedatum för ett stort antal SVERAK-registrerade katter.
För att snarast möjligt få FindUs helt komplett behövs mer ideell hjälp. A Sjödin har under våren 2012 gjort ett upprop
till ett flertal förtroendevalda och intresset att hjälpa till har varit högt. Viktigt är dock att hålla arbetet så
kostnadseffektivt som möjligt.
Planerna är att de närvarande ledamöter, som inte bor i Borås/Göteborg med omnejd, och som kallas att delta vid
styrelsemöte den 9 juni, avsätter söndagen den 10 juni för arbete med FindUs.
Ledamöter som bor i Borås/Göteborg med omnejd kan på ett enklare sätt avsätta tid vid ett eller flera tillfällen.
M Wirth Färdigh kommer att, 120517-19, tillsammans med Lena Böörs, Rolf Jonsson och A Färdigh att arbeta ideellt
med registrering i FindUs. Förbundets enda kostnad för detta arbete är reseersättning för L Böörs och R Jonsson samt
ersättning för mat.

Uppfödarseminarium
Beslutades att bordlägga punkten till styrelsemöte nr 3/12.

Assistenter
A-M Törnström har utarbetat informationsmaterial för assistenter samt blankett för intresseanmälan till ”SVERAKs
assistentring”. Arbetet har till viss del skett i samarbete med SVERAKs kansli, A Färdigh.
Syftet med SVERAKs assistentring är att
•
Utställningsarrangörer ska få hjälp med att hitta erfarna assistenter/assistentledare/panelansvariga.
•
Assistenterna ska känna sig mer "omhändertagna" av SVERAK.
•
Bättre sammanhållning mellan assistenter.
•
Få fler ovana att våga prova att vara assistent
Nästa steg i projektet är att göra slutgranskning av materialet. Därefter sänds det med cirkulärutskick, publiceras på
hemsidan samt sänds under 2012 som direktskick till de assistentansvariga som är angivna på utställningsinbjudningar.
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§ 11

Myndigheter
Dnr 9-10-104:10

Landsbygdsdepartementet – Djurskyddsutredningens betänkande – Ny djurskyddslag (SOU
2011:75)

Vid styrelsemöte nr 7/11 tog styrelsen del av två upplagor av remisserna i tryckt version samt fick information att
utredningen även finns att läsa på Regeringskansliets webbplats. Styrelsen har nu tagit del av de punkter som specifikt
rör katt.
Beslutades att E Löwdin sammanställer inkomna synpunkter på remissen. Därefter sker remissvar i sedvanlig ordning
genom SVERAKs ordförande. Remissvar ska sändas senast 120608.

Dnr 6-10-96:56

Jordbruksverket – Minnesanteckningar från Smittskyddsrådsmöte 120307, Stockholm

SVERAK hade ingen representation vid mötet.
Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Dnr 12-10-32

Jordbruksverket – Sammanfattning av rapport från SKLD sektion djurhälsa och djurskydd samt
sektion kontroll och import 120308-09

Dnr 12-10-32

Jordbruksverket – Sammanfattning av rapport 120403-04

Enligt ny praxis från Jordbruksverket kommer sammansfattning av rapporter att kontinuerligt sändas till
smittskyddsrådets ledamöter från SKLDs (Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa) sektion djurhälsa
och djurskydd samt sektion kontroll och import.
Styrelsens önskade att SVERAKs kansli framöver sänder dessa rapporter via e-post inför styrelsemöte vilket innebär att
rapporterna framöver inte erhålls i pappersformat.
Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.
Dnr 12-10-4:3

Jordbruksverket och SVA – Deltagar-/kontaktlista efter möte om antibiotikaresistens 120329 i
Uppsala

SVERAK hade, på grund av sjukdom, ingen representation.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

Dnr 11-10-121:5

Information om planerat möte med Jordbruksverket rörande ”blodgruppsparningar”

Möte med Jordbruksverket är planerat 120510 kl. 13.00. SVERAK representeras av U Wilderäng och A Börje.

Dnr 12-10-45

Jordbruksverket – Remiss rörande ”Campylobacter – en nationell handlingsplan”

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt har
gemensamt tagit fram ett förslag till en nationell handlingsplan för campylobacter. Campylobacter är den vanligaste
rapporterade zoonosen på människa såväl i Sverige som i andra länder. Genom att ta fram en nationell handlingsplan
visar myndigheterna vilka konkreta åtgärder som ska prioriteras för att få ned antalet fall av campylobacterinfektion
hos svenskar. Handlingsplanen är femårig och ska gälla fram till år 2017. Remissvar ska sändas senast 120521.
Beslutades att E Porat tillsänder remissvar att SVERAK inte har några synpunkter.
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Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 12-10-22:2

Jordbruksverket: ”Införsel av djur innebär alltid smittorisk”

Utdrag från nyhetsbrev: I Sverige har vi ett mycket gott smittläge. Det innebär därför alltid en risk att föra in djur från
länder som inte har samma goda smittläge. Våra införselregler är det verktyg som Jordbruksverket har för att
förhindra att smittor kommer in i landet.
De regler som gäller för in- och utförsel av djur mellan medlemsstater bestäms av EU. Jordbruksverket har ingen möjlighet att
neka införsel av djur så länge regelverket följs. Det beror på att handel inom EU måste följa vissa regler. Alla som vill föra in
djur måste registreras hos Jordbruksverket. I samband med registreringen skickar Jordbruksverket ut ett informationsblad där
det står angivet vilka hälsokrav och vilka krav på provtagning som finns. Avsändarlandet rapporterar via ett EU-gemensamt
datorsystem varje enskild införsel till Jordbruksverket.
Jordbruksverket är mycket angelägna om att bibehålla Sveriges goda smittläge. Sverige kräver tester för fler sjukdomar än
vad andra länder gör för att skydda sig mot nya smittor.
Som köpare av djur har man alltid möjlighet att ställa vilka extra krav man vill vid införsel, inklusive extra provtagning för
olika sjukdomar.

Dnr 12-10-22:3

Jordbruksverket: ”Kontroll av djurhälsopersonal 2011”

De kontroller som länsstyrelserna gjort av djurhälsopersonalen runt om i Sverige under 2011 har visat på ett fåtal
allvarliga brister. Kontrollerna och urvalet av kontrollobjekten ligger i linje med Jordbruksverkets allmänna råd. Bland
annat har riskvärdering legat till grund vid valet av vilka som ska kontrolleras. Det redovisar Jordbruksverket i sin
rapport till regeringen.

Dnr 12-10-44

Landsbygdsdepartementet: ”Nu stärker regeringen skyddet för försöksdjur”

Regeringen vill inrätta en central etisk nämnd för djurförsök. I dag överlämnar regeringen en proposition till riksdagen
med förslag som ska stärka djurskyddet. Genom förslagen i propositionen genomförs även ett nytt EU-direktiv om
skydd av försöksdjur.
- Djur ska ha det bra i människans vård. Användningen av försöksdjur kan innebära att svåra etiska avgöranden
behöver göras. Den nya centrala djurförsöksetiska nämnden förstärker djurskyddet vid djurförsök och bidrar till ökad
kompetens vid etisk bedömning av djur i försöksverksamhet, säger Eskil Erlandsson.
Regeringen lämnar i dag en proposition till riksdagen med ett förslag om att en central djurförsöksetisk nämnd ska
inrättas. Nämnden ska kunna överpröva beslut från regionala nämnder samt utvärdera redan genomförda djurförsök. I
propositionen föreslås också att den som ansöker om att få genomföra djurförsök ska betala en ansökningsavgift.

§ 12

Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation
Dnr 12-10-15:18

Sammanställning av enkät avsänd till SVERAKs klubbar ”Medlemsvård och arbete för SVERAKs
framtid”

Bordlagt vid möte nr 7/11.
Sedan några år tillbaka har SVERAK konstaterat att antalet medlemmar i klubbarna minskar. Med detta följer även ett
lägre antal utställda och registrerade katter. Frågan om medlemsvård och hur vi tillsammans ska arbeta för att vända
trenden har diskuterats vid flera tillfällen under verksamhetsåret; både vid SVERAKs styrelsemöten och inte minst vid
SVERAKs årsmöten. Alla svar/synpunkter/underlag som inkommit beaktas och betraktas och vi hoppas att utifrån
detta kunna arbeta upp en bättre hjälp och ett större stöd för klubbarna och klubbarnas medlemsvård. Svar har
inkommit från sjutton klubbar. En del klubbar har skickat med informations- och medlemsblad och liknande.
Texten i sammanställningen är hämtad rakt av från enkäterna även om de ställen där klubben namngett sig är
borttagen. Detta för att få en anonym enkätsammanställning. Sammanställning har skett av SVERAKs kansli, Agneta
Denna punkt diskuterades vid söndagens möte. Många av de inkomna synpunkterna har styrelsen redan till viss del
tagit till sig men mycket kvarstår att göra i medlemsvården.
Styrelsen är enig att förbundet endast kan ge och hjälpa klubbarna med verktyg för medlemsvård – den praktiska och
aktiva medlemsvården mot den enskilda klubbmedlemmen åvilar klubben själv.
Enkätsammanställningen kommer att vara ett arbetsverktyg under det kommande verksamhetsåret.
L Madej erbjöd sig att sammanställa en enkel och överskådlig information om SVERAK.
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På förekommen anledning - Fråga väckt om SVERAKs rätt att använda SVERAKs adressregister till andra aktörer
Frågan gällde om SVERAK skulle kunna hamna i konflikt med datalagen för det fall vi skulle sälja/upplåta
adressuppgifter från vårt rikstäckande katt-ID-register, vars uppgift är att ge registrerade katter en möjlighet att hitta
tillbaka hem om de skulle försvinna från hemmet.
I ID-registret registreras namn, ras och färginformation om både huskatter och raskatter kopplat till deras ID-chipeller tatueringsnummer, samt till ägarens adress och personnummer. På SVERAKs blanketter ges personerna möjlighet
att godkänna (alternativt underkänna) adresspublicering via sökmotor på www-sida, om ingen ruta kryssas i kommer
inte adressen att synas på hemsidan, utan kontakt får tas med kansliet för att vi ska kunna förmedla kontakt med
kattägaren. Myndigheter, dvs tull, polis får tillgång till all adressinformation direkt. SVERAK har alltså inte gett ägarna
en möjlighet att aktivt säga Nej till exempelvis reklamutskick kopplade till katterna.
I datalagen finns diskussioner om intresseavvägning och om hur man ska bära sig åt om personen motsätter sig
behandlingen.
SVERAKs PuLo M Wirth Färdigh ser två olika sätt att tolka datalagen och kommer att tillskriva datainspektionen för en
vägledning från datainspektionens sida. Beslutades att invänta datainspektionens svar i frågan.

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 12-10-37

§ 13

Agria: Trygghet hela livet för sällskapsdjuren; Agria lanserar ny hund- och kattförsäkring

Kommittéer och rasråd
A Sjöberg – Förfrågan från kattklubb om bemannad SVERAK-monter vid utställning
Beslutades att inte ha någon bemannad SVERAK-monter vid berörd utställning eftersom förfrågan inkommit med kort
framförhållning och dessutom finns det inte någon förtroendevald i området som har möjlighet att representera
förbundet. Om SVERAK kommer att ha representation i monter nästa år kommer klubben att finnas med på
”intresselistan”. A Sjöberg informerar klubben.

§ 14

Disciplinnämnd
Inga ärenden förelåg mötet.

§ 15

Internationellt samarbete

FIFe
Diskussion om motioner och ärenden under FIFes GF 2012.

Dnr 12-10-36:1-2

Fråga från FIFes ”Breed and Registration Commission”, BRC om rörande eventuellt framtida
globalt stambokföringsprogram

M Wirth Färdigh har, tillsammans med A Sjödin, besvarat förfrågan och sammanställt statistik över SVERAKregistrerade katter med mera.

NRR-besök på SVERAKs kansli
A Sjödin har bjudit in NRR till SVERAKs kansli för diskussion om framför allt Sesam och uppfödardiplomering.
NRR är väldigt intresserade att sända representation och önskar ett möte inom en snar framtid.
Beslutades att E Porat och M Wirth Färdigh kontrollerar lämplig helg då även delar av kanslipersonalen kan deltaga.

Dnr 10-10-5:6

För kännedom: Ulrika Eriksson ny domare kategori III

Beslutades att varmt gratulera U Eriksson - ny domare inom kategori III!
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Dnr 9-10-103:8

För kännedom: Bertil Johansson ny domare kategori II

Beslutades att varmt gratulera B Johansson - ny domare inom kategori II!

Information via A Sjödin

För kännedom nya domare – Hans G Lindberg kategori IV

Beslutades att varmt gratulera H Lindberg - ny domare inom kategori IV!

Dnr 12-10-33/34

För kännedom: Annette Sjödin påbörjar elevgång kategori III och IV

Beslutades att hälsa den ”nya” eleven välkommen inom kategori III och IV och önska lycka till!

Dnr 12-10-38/39

För kännedom: Helene Lis Glader påbörjar elevgång kategori I och IV

Beslutades att hälsa den ”nya” eleven välkommen inom kategori I och IV och önska lycka till!

§ 16

Ärenden för kännedom
Inga ärenden förelåg mötet.

§ 17

Övriga frågor
Inga övriga frågor väcktes.

§ 18

Nästa styrelsemöte
Styrelsemöte nr 3/12 avhålls lördagen 120609. Till detta endagsmöte kallas inte samtliga ledamöter i kommittéerna
att utan endast kommittéordförande. Under söndagen 120610 kommer ledamöter att arbeta med FindUs (se § 10).

§ 19

Mötets avslutande
E Porat tackade de närvarande och förklarade därefter mötet avslutat.

Borås 2012-05-08
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:
Örebro 2012-05-29

Göteborg 2012-05-10

Eva Porat
Mötesordförande

Stellan Spetz
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