SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

STYRELSEPROTOKOLL NR 2/14
fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 26 april 2014 kl. 9.00-18.20
SVERAKs styrelse
Närvarande

Ej närvarande
PR-ledamot Ewa Löwdin

Ordförande Annette Sjödin

Suppleant Kenneth Wikström

Vice ordförande Eva Porat
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh

Övriga närvarande

Regelledamot Lars Madej

SVERAKs kansli
Agneta Färdigh, protokollförare

Avels- och hälsoledamot 1 Anna Börje
Avels- och hälsoledamot 2 Ulrica Wilderäng
Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist
Utställningsledamot 2 Lotta Kragh

§1

Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro
Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Särskilt Anna Börje hälsades
välkommen åter till SVERAKs styrelse.
Beslutades att godkänna kallelsen.
E Löwdin och K Wikström hade meddelat ej närvaro. Via e-post hade E Löwdin lämnat synpunkter på en
del av punkterna vid detta styrelsemöte.

§2

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

§3

Fastställande av dagordning och ärendelista
Beslutades att efter några kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.

§4

Föregående mötesprotokoll
Dnr 14-10-35

Styrelseprotokoll nr 1/14 fört vid styrelsemöte 140316

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.
Dnr 13-10-57:8

Styrelseprotokoll nr 8/13 fört vid styrelsemöte 140314

Protokoll från möte nr 8/13 har varit justerat ett tag men styrelsen har inte fått ta del av det efter mötet.
A Sjödin föredrog i korthet punkter från protokollet.
Beslutades att när sekreterare vid möte nr 8/13, C Wennergren, undertecknat protokollet distribuerar hon
det till SVERAKs styrelse och överlämnar det för publicering på SVERAKs hemsida.
Därefter 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

E-postbeslut att konfirmera
Hanterat av

Dnr

Avser

Beslut/åtgärd

Status

K-avelsgrupp

14-03-18

K-avel BRI ny 11 x SBI n 21 / SBI

Avslag

Klar

Styr AU

14-03-19

MCO 3/24 - kull redan tillverkad, upprepad

Till DN

Klar

Beslutades att konfirmera ovanstående e-postbeslut.

§6

Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor
Verksamhetsplan 2014
Förbundet kommer även under 2014 att fokusera på framförallt följande områden
1.
2.
3.
4.
5.

IT-satsningar
Annonssidan (raskatter.nu)
Utveckling av förbundets hemsida
Planering av och bokning av aktiviteter i samband med förbundets 60-årsjubileum
Planering och förberedelse inför ww2015

Projekt- och arbetsgrupper - representation
Ny funktion: Styrgrupp för samarbetet med Agria
A Sjödin informerade att ett möte är redan inplanerat med Agria på SVERAKs kansli 140512, där A Sjödin
och M Wirth Färdigh kommer att delta.
Beslutades att utse E Porat, M Sundqvist och U Wilderäng att ingå i styrgrupp för samarbetet med Agria.
Om möjligt kommer den nya styrgruppen att delta vid mötet 140512.
SVERAKs representant i Agrias skadeprövningsnämnd
Beslutades att även detta verksamhetsår utse A Börje som representant i Agrias skadeprövningsnämnd
med L Madej som ersättare.
SVERAKs representant i Agrias särskilda valberedning
Mandattid per val är tre år – nuvarande period fram till 150630. Gunnar Stagnelid är ordinarie ledamot och
Lotta Falk är suppleant till ordinarie ledamot.
SVERAKs representant inom Jordbruksverkets referensgrupp hund och katt
Beslutades att även detta verksamhetsår utse M Wirth Färdigh som representant och E Löwdin som
ersättare inom Jordbruksverkets referensgrupp hund och katt.
SVERAKs representant inom Jordbruksverkets Smittskyddsråd
Beslutades att även detta verksamhetsår utse M Wirth Färdigh som representant och E Löwdin som
ersättare inom Jordbruksverkets Smittskyddsråd.
Projekt: World Winner 2015
Beslutades att även detta verksamhetsår utse styrelsens AU och M Sundqvist som ”kärngrupp” i projektet
World Winner 2015. A Sjödin kvarstår som projektledare.
Projekt: SVERAKs 60-årsjubileum
Beslutades att även detta verksamhetsår utse E Löwdin i projektet SVERAKs 60-årsjubileum. Arbetet
kommer att intensifieras under året och ytterligare en person kommer att ingå i projektgruppen, på
begäran av E Löwdin.
Beslutades att utse L Madej att ingå i projektgruppen.
IT-projekt Aladdin – utställningsprogram
Beslutades att även detta verksamhetsår utse L Kragh, Carin Mikkelä, M Sundqvist och SVERAKs kansli som
arbetsgrupp för IT-projektet Aladdin.
Beslutades att utse L Kragh som sammankallande i arbetsgruppen.
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IT-projekt – FindUs - Stambok på nätet
Beslutades att även detta verksamhetsår utse U Wilderäng som projektledare för IT-projektet FindUs.
Ny webbsida
Beslutades att även detta verksamhetsår utse SVERAKs kansli, A Färdigh och E Löwdin som arbetsgrupp för
ny webbsida.
Beslutades att som ”teknikgrupp” utse M Wirth Färdigh och K Wikström.
Våra Katters tidningsredaktion
Enligt SVERAKs stadgar utser SVERAKs styrelse, i samråd med förbundstidningens redaktör, en
tidningsredaktion. Anställd redaktör är Ulf Lindström.
Beslutades att även detta verksamhetsår utse Barbro Åberg, Anna Lindström, E Porat och M Sundqvist
som Våra Katters tidningsredaktion.
E Löwdin har erbjudit sig att även fortsättningsvis hjälpa till med korrekturläsning och översättning – ett
erbjudande som redaktionen tacksamt tar emot.
Elevkontakt
Beslutades att A Sjödin och SVERAKs kansli, C Wennergren även detta verksamhetsår agerar elevkontakt.
Styrelsens AU är, som tidigare, involverad i frågor som exempelvis rör ansökan om examen.
Prisutdelningen tävlingen Årets Katt
Beslutades att styrelsens tävlingsledamöter L Kragh och M Sundqvist samt A Börje utgör arbetsgrupp att
förbereda och praktiskt agera vid prisutdelning tävlingen Årets Katt.
Personuppgiftsombud - PULo
Beslutades att även detta verksamhetsår utse M Wirth Färdigh att vara förbundets personuppgiftsombud
Dnr 14-10-37

M Wirth Färdigh – Minnesanteckningar från möte 140327 på SVERAKs kansli –
med kanslipersonal om teknik och datasystem

Enligt styrelsens uppdrag har M Wirth Färdigh haft möte med SVERAKs kanslipersonal för genomgång av
teknik och datasystem. Vid mötet diskuterades bland annat:
•

•
•

•

•

•

Kanslilarm har krånglat i omgångar – diskussion om uppgradering/byte.
Åtgärd: M Wirth Färdigh har kontaktat alternativa larmleverantörer. I dagsläget fungerar larmet utan
problem så ingen åtgärd sker för tillfället.
Ergonomirond och genomgång av belysning
Åtgärd: M Wirth Färdigh har kontaktat företag och ergonomirond är inbokad 140505 för tre
skrivarbetsplatser samt genomgång av kansliets belysning.
Hårdvaruproblem
Åtgärd: M Wirth Färdigh har beställt ny och installerat större bildskärm till J Åkervalls dator och nytt
tangentbord till C Wennergrens arbetsplats.
Mjukvaruproblem
En del program ”hänger” datorerna på grund av lokala problem.
Åtgärder: Kontroller har skett om detta kan bero på serverflytt – inga problem har upptäckts.
Ny version av bildhanteringsprogram har inköpts och installerats.
Mjukvaruproblem – framförallt databasbaserade program (Sesam, Aladdin, ID-register).
Hälsoprogram i Sesam har inte fungerat helt korrekt och inmatning har skett manuellt. Detta har
inneburit att ”dubbla” hälsointyg dyker upp då och då för dessa katter.
Åtgärd – M Wirth Färdigh har kontaktat programleverantör om hälsoprogram och skäl till ”problem”
är att överföring av hälsoprogram kan ske med upp emot några minuters väntetid. Därför ska inte
manuell registrering ske. Ändringar/justeringar i själva filen som styr logiken i hur testresultat
påverkar kommande generationer åtgärdar M Wirth Färdigh, i enlighet med tidigare information.
Replikeringsproblem mot Aladdin och ID-registret kvarstår.
Åtgärd – generellt ska kanslipersonalen notera vilka person-ID och katt-ID som skapar problem. Detta
görs fortlöpande och sammanställs för att tas upp vid nästa ”teknikmöte”.

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.
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A Sjödin & E Löwdin – Kontakt med SKK rörande eventuell lagförslag om ändring konsumentköplag
A Sjödin informerade att E Löwdin tagit kontakt med SKK för ett samarbete med visionen och målet är att
få till stånd en ändring av konsumentköplagen.
I dagsläget betraktas en katt (och hund) som vilken enskild vara som helst. Detta innebär att de regler och
lagar som skyddar en konsument vid köp i en affär av exempelvis ett kylskåp eller en cykel även gäller vid
försäljning och köp av en katt från en uppfödare. En uppfödare räknas som regel som näringsidkare även
om kattuppfödningen bedrivs som hobbyverksamhet (vid sidan av det ordinarie arbetet). Enligt lagen är
därför uppfödaren jämställd med affärsinnehavaren som säljer kylskåpet eller cykeln och har samma
skyldigheter mot köparen. Detta omfattar bland annat ett garantiansvar och ger köparen rätt till
reklamation – under förutsättning att reklamation sker enligt vissa kriterier.
Beslutades att eftersom SVERAK inte anser att Konsumentköplagen är tillämplig i nuvarande form för
levande djur kommer styrelsen under verksamhetsåret att lägga stort fokus på att arbeta för en ändring i
nuvarande lagtext.
Dnr 13-10-22:2

SVERAKs kansli, A Färdigh – Annullering av status som SVERAK-diplomerad
uppfödare

Enligt grundregler för SVERAK-diplomering är ett krav är att SVERAK-diplomerad uppfödare ska vara
fullvärdig medlem (huvud- eller familjemedlem) i en SVERAK-ansluten kattklubb. Vid styrelsemöte nr 2/11
beslutades styrelsen ”diplomeringskarantän” vilket innebär att:
SVERAK-diplomerad uppfödare som ej är rapporterad av SVERAK-klubb som aktiv medlem (inom kalenderår 1) placeras
”i karantän”. Uppgift om SVERAK-diplomering tas bort från bland annat SVERAKs hemsida. Om uppfödaren ”aktiverar”
sitt medlemskap i en SVERAK-klubb (inom kalenderår 1) återfås SVERAK-diplomering utan kostnad och publicering sker
på nytt. Om uppfödaren ej ”aktiverat” sitt medlemskap i SVERAK-klubb (inom kalenderår 1) anses SVERAKdiplomeringen annullerad. Om uppfödaren blir medlem i kattklubb igen och önskar bli diplomerad på nytt kan
uppfödaren söka enligt sedvanlig ansökan och avgift.
Ovanstående gäller endast för det fall ingen disciplinär åtgärd eller liknande föreligger.

Nedanstående uppfödare under rubrikerna ”Inget medlemskap i klubb” och ”Egen annullering” har fått
brev – och i några fall även e-post - rörande ej ”fullvärdigt” medlemskap i kattklubb sedan 2012. Senaste
brevet sändes 140415 där personerna fått besked att annullering formellt sker vid helgens möte.
Inget medlemskap i klubb
S*Ajixmex
S*Aleigas
S*Bonsai's
S*Brotorp's
S*Categoris
S*Coonington's
S*Divine Coon's
S*Equity's
S*Exquisite
S*Glorfindel's
S*Hasseltorps
S*Krusmons
S*Kåbra's
S*Maine Road's
S*Orodeth Cat's
S*Shi'Kahr's
S*Skogsdal's
Tassens
S*Äventyrets

Charlotte Smedin
Maria Sohlberg
Yvonne Bergstrand
Berit Lidback
Lena Lindberg
Anna Staaf
Charlotta Pettersson
Hannele Laitinen
Maria Golda
Marina Holmberg
Inger Hedby
Yvonne Schön
Mona Markström
Helen Gunnarsson
Terhi Thorslund
Jessica Malmberg
Christina Hidstedt
Ann-Britt & Claes Rangefelt
Paula Ricke

Annullering av annat skäl
Tre diplomeringar har med naturlighet fallit som följd av
att uppfödaren lämnat stamnamnet:
S*Powerspots
Per Lindqvist
S*Quinoa's
Mikael Mårtensson
S*Skillingens
Lena Nilsson
En diplomering faller genom att uppfödaren begärt
transfer och meddelat att hon ska registrera i annat
förbund
S*Vintermånen's Maria Henriksson
Under 2013/2014 har beslut om annullering av
diplomering som följd av disciplinär åtgärd:
S*Gräddhyllans Lotta Ahlstrand
S*Nalle Puh's
Lena Pettersson Nygren

Egen annullering (efter påminnelse om medlemskap)
S*Callidoras
Gunilla Engler
S*Läderlappen's
Yvonne Melin
S*Santa Claw's
Susanne Fogelström
S*Sockerdockans
Camilla Strömberg
S*Wairam's
Maria Wilhelmsson
S*Wesai's
Kathrine Granström
S*Yoruichis
Sara Hällgren

Beslutades att annullera ovanstående SVERAK-diplomeringar och därefter lägga skrivelsen till
handlingarna.
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För kännedom - SVERAKs kansli - huvudsemesterperioder maj-september 2014
Kansliet kommer inte att vara stängt och som tidigare år kommer telefontiderna under veckor med låg
bemanning att förändras. I möjligaste mån kommer verksamheten att hållas igång som vanligt;
utställningshantering, ID-register, stambokföring med mera. Följande information kommer att publiceras
på SVERAKs hemsida:
SVERAKs kansli kommer att vara öppet även denna sommar eftersom Cecilia, Johnny och Agneta är lediga "i omlott".
Detta till trots kan det bli väntetid på stamtavlor, id-registreringar, stamnamnskontroll......
Om möjligt - skicka in ansökningar och registreringsunderlag i god tid före semesterperioderna startar.
Från den 30 juni till den 17 augusti ändras telefontiderna och kansliet nås mellan kl. 9.30-12.30.

Beslutades att under stambokförarens semester 30 juni-20 juli 2014 kommer SVERAKs styrelse A Sjödin att
i förekommande fall göra genetisk kontroll av registreringsanmälningar och M Wirth Färdigh kommer att,
tillsammans med SVERAKs kansli, utfärda stamtavlor (ej importer) och transfer, göra ägarändringar,
granska stamnamn med mera.
SVERAKs kansli, A Färdigh - För kännedom – Reviderad version av Att ha katt är på gång…
A Färdigh informerade att en nyreviderad version av Att ha katt är och har varit ute för korrektur hos delar
av styrelsen. Tryckning kommer att ske inom de närmaste veckorna.

§7

Ekonomi
Dnr 14-10-18:3

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport mars 2014

M Wirth Färdigh lämnade rapport över SVERAKs ekonomi vid mars månads utgång.
•
•
•
•
•
•

Medlemsantalet ligger fem procent under fjolårets antal
Stamtavleintäkter ligger under fjolårets intäkter
Stamnamn och diplomeringar ligger över fjolårets intäkter
Inget underlag hade vid mars månads utgång inkommit för kommersiella annonser.
Årsmöteskostnaden för boendet hade vid mars månads utgång inte fakturerats.
Programutvecklingskostnaderna ligger över budget.

Beslutades att lägga rapporten från mars månad till handlingarna.
Diskussion fördes om problemet att antalet enskilda medlemmar fortsätter att minska i antal.
Beslutades att prova andra vägar att försöka få nya medlemmar – och behålla tidigare.
Ett förslag var att i samarbete med våra samarbetspartners göra direktutskick – via post och/eller e-post –
till kattägare som registrerar sin katt i SVERAKs ID-register.
Ett annat var att förbundet hjälper till att påminna enskilda klubbmedlemmar som rapporterats som ”ej
medlem” att bli medlem på nytt. Påminnelse kan ske genom e-post och/eller genom bilaga av
inbetalningsavi med Våra Katter.
Flera andra förslag väcktes och styrelsens beslutade att lägga ett stort fokus på att arbeta för att öka
antalet enskilda medlemmar i klubbar.
Dnr 9-10-38:16

Annonssäljare – Uppsägning i förtid av avtalet som annonsförmedlare Våra Katter

140410 undertecknade annonssäljaren Tuppreklam en uppsägning i förtid av avtalet som annonsförmedlare av Våra Katter. Enligt avtalet är uppsägningstiden fyra månader vilket innebär att
annonsförmedling av Tuppreklam upphör från 140809.
I Våra Katter nr 2/14 publiceras en ”platsannons” och denna finns även publicerad på SVERAKs hemsida.
Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver Tuppreklam och tackar för den tid som varit.
Beslutades att differentiera provisionsbasen beroende på om det är ett företag eller en privatperson som
åtager sig uppdraget. För privatperson utgår provision om 20 % av summan av försålda annonser.
Förbundet betalar sociala avgifter och drar skatt på erhållen provision. För företag kvarstår nuvarande
provisionsnivå: 30 % av summan för försålda kommersiella annonser och 15 % för icke-kommersiella
(exempelvis uppfödare och rasringar).
Beslutades att senast 140531 ska ansökan om annonsförmedlare för Våra Katter ha inkommit SVERAKs
kansli. E Porat förtydligar annonsen som finns på SVERAKs hemsida.
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Ekonomiskt beslut – Möte i Stockholm för fortsatt arbete med ny webbplats
M Wirth Färdigh informerade att personligt möte med programutvecklaren av ny hemsida samt arbetsoch teknikgruppen är viktigt så här i initialskedet. Eftersom programmeraren och delar av projektgruppen
är boende i Stockholmsregionen föreslås att mötet avhålls där.
Detta kommer att innebära logi en natt för M Wirth Färdigh och A Färdigh samt resa och kost för
närvarande vid mötet.
Beslutades att bevilja möte och kostnader i enlighet med förslaget.
10-10-43:4

M Wirth Färdigh – Förslag till budget/ekonomiska ramar för ”assistentgruppen”

M Wirth Färdigh har haft kontakt med L Hammar, del av ”assistentgruppen”, om det tänkta upplägget för
fortsatt arbete med träffar och kostnader kring detta.
Beslutades att ”assistentgruppen” får en budget om totalt 10 000 kronor under 2014 uppdelat på:
Interna möteskostnader
4 000 kronor
Biljetter/resekostnader
6 000 kronor
M Wirth Färdigh informerar ”assistentgruppen” om styrelsens beslut.

§8

SVERAKs årsmöte
Dnr 14-10-36

Protokoll fört vid SVERAKs årsmöte 140315-16

Mötessekreterare A Färdigh samt B Hansson, E Kristensson, E Porat och M Sundqvist som justerat
protokollet fick eloge för den snabba hanteringen. Protokollet publicerades på SVERAKs hemsida 140409.
Årsmötesuppdrag
”Generell dispens för tidig hemgång från utställning”
Åtgärdat – skrivelse har avsänts med cirkulärutskick och denna samt utvärderingsblankett är publicerad på
SVERAKs hemsida – klubbsida.
Restriktioner och avtal
Vid årsmötet diskuterades problemet med att en del uppfödare säljer kattungar med olika former av
restriktioner. Årsmötet uppmanade styrelsen att ta upp denna problematik till FIFe för vidare diskussion.
Årsmötet gav även styrelsen i uppdrag att ta fram någon form av fodervärdsavtal.
Beslutades att arbeta vidare och betrakta frågan som högprioriterande.
SVERAKs nuvarande blanketter vid överlåtelse kommer att uppdateras.
De fodervärdsavtal som tidigare funnits inom förbundet (togs bort 2002 efter styrelsebeslut) kommer att
granskas och eventuellt omarbetas.
Katter i bur under Kattens Dag
Arbete pågår – se ärende under § 11.
Protokoll med mera
Vid årsmötet framkom önskemål om mer utförliga rapporter vid representation – kanske som bilaga till
styrelseprotokoll.
Styrelsen anser att publicera rapporter på SVERAKs webbplats eller sända med cirkulärutskick inte är
optimalt eftersom en del handlingar är av inofficiell natur. A Sjödin kontaktar frågeställande klubb för att
efterhöra om styrelsen kan få mer specifik information om varför frågan väcktes.
Information samarbetsavtal
Åtgärdat - Ny version av ”SVERAKs latkatt om samarbetsavtal” finns publicerat på SVERAKs hemsida,
klubbsida.
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Information om adressändring och liknande
Det förekommer att adressändring från enskild klubbmedlem sker till SVERAK genom registreringsanmälan, anmälan till SVERAKs ID-register, genom besked efter att tidning kommit till fel adress och så
vidare. SVERAKs kansli kan inte avgöra om den enskilda medlemmen meddelat sin egen SVERAK-klubb
eller om den i klubben som vidarebefordrat exempelvis registreringsanmälan har meddelat ändring till
medlemsansvarig.
SVERAKs styrelse beslutade att SVERAK i dagsläget inte kan bevaka och sända besked till medlemsansvarig
när ändring av uppgift inkommer till förbundet. Beslutades att informera klubbarna, via cirkulärutskick, att
man i Sinbad, SVERAKs medlemsregister på nätet, kan se datum när adressändring har skett i SVERAKs
databas.
Förtryckta blanketter
Fråga och önskemål framfördes att blanketterna ägarändring och överlåtelseavtal ska vara förtryckta i
samband med erhållande av stamtavlor och att bekräftelse sänds till nya ägare. Michael Wirth Färdigh
lovade att ta med detta önskemål i framtida utvecklingsarbete.
Föreläsare på hemsidan
Vid årsmötet framkom förslag att bland annat samla information om föreläsare på SVERAKs hemsida och
att använda redan befintliga utbildningsprogram som finns på nätet. SVERAKs styrelse tar med sig
årsmötets tankar och idéer till kommande verksamhetsår.
Beslutades att via cirkulärutskick uppmana klubbarna att inkomma med rapporter till Våra Katter efter
avhållen föreläsning och liknande aktivitet. När publicering i Våra Katter har skett kommer artikel att
publiceras på SVERAKs hemsida genom länk från en samlad ”aktivitetssida”. På så sätt kommer andra
klubbar att kunna ta del av olika typer av föreläsningar samt vilka föreläsare som använts.
Resultatlista i elektroniskt format
Vid årsmötet diskuterades vilken form av elektroniskt format som ska gälla för skick av resultatfiler från
utställningsprogrammet Aladdin.
M Wirth Färdigh rapporterade vid styrelsemötet att han förberett en detaljerad beskrivning som ska
sändas för korrektur innan distribution sker med cirkulärutskick.
”Tipspromenad”
Vid SVERAKs årsmöte arrangerades en informell ”tipspromenad” med ofta ställda frågor från SVERAKklubbar och enskilda medlemmar.
Beslutades att sammanställning över frågor och svar – med mer utförlig information till rätt svar – sänds
med cirkulärutskick.
NW-titel
Vid årsmötet väcktes fråga rörande förbundets sätt att tilldela titeln NW, National Winner.
Tävlingsledamot Malin Sundqvist meddelade att tävlingsledamöterna under året tar med sig frågan för
vidare utredning.
Beslutades att denna ”utredning” inte hanteras med högsta prioritet.
Assistenter
Vid årsmötet beslutades att SVERAKs styrelse ska se över ekonomiska ramar för projektet Assistenter.
Åtgärdat – se ärende under § 7.
PR för SVERAKs ID-register
Förhoppningen med SVERAKs ID-register har, utöver målet att katter ska ”hitta hem”, varit att öka
kunskapen om SVERAK, få fler antal enskilda medlemmar i klubbarna, fler prenumeranter av Våra Katter
och så vidare. Denna förhoppning har inte infriats.
Beslutades att intensifiera informationen till veterinärer och djurkliniker om SVERAKs ID-register och att
det är kostnadsfritt för ägare att registrera sin katt i registret.
Beslutades att se över möjligheter att genom sms, e-post eller liknande sända bekräftelse om registrering/
ägarbyte till enskilda kattägare samtidigt med information om SVERAK samt möjlighet för kattägaren själv
att kunna registrera ID-nummer direkt i databasen exempelvis genom e-legitimation.
Beslutades att betrakta interaktion med förbundets samarbetspartners och frågan om PR genom SVERAKs
ID-register som högprioriterande.
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§9

Skrivelser (inkl bordlagda)
Dnr 11-10-121:13

För kännedom - U Wilderäng – Angående yttrande gällande parning av katt; hona
med blodgrupp B och hane med blodgrupp A

Nedanstående skrivelse är avsänd av SVERAKs styrelse, U Wilderäng efter önskemål från enskild medlem:
”Kattförbundet SVERAK anser att Jordbruksverkets tolkning av djurskyddslagen saknar vetenskaplig och
laglig grund när det gäller avel mellan honkatt med blodgrupp B och hankatt med blodgrupp A. SVERAK
ställer sig bakom experter som Eva Axnér (SLU), professor Erling Strandberg (SLU), professor Leslie A. Lyons
(University of Missouri) och andra specialister i denna fråga att dessa kombinationer måste tillåtas.
Kattförbundet SVERAK önskar påminna om att SVERAK inte var en remissinstans inför yttrandet om
parning mellan katthona med blodgrupp B och hane med blodgrupp A. Kontakten mellan Jordbruksverket
och SVERAK startade efter att vi erhållit yttrandet och två representanter var hos Jordbruksverket på möte
för att förklara omständigheterna gällande den här typen av parning och vikten med att inte minska
avelsbaserna hos de kattraser som drabbas av yttrandet.
SVERAK hoppas att i framtiden vara en remissinstans då vi har kontakter med forskare som har aktuell
information i veterinärmedicinska frågor.”
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
Dnr 14-10-44

Enskild kattklubb - Önskemål om informationsinsats vid utställning

Klubbens utställning kommer att vara en del av ett event där flera föreningar kommer att delta; det
kommer att vara katt- och hundutställningar och andra djurutställningar och uppvisningar.
Enligt uppgift kommer andra förbund att göra en gedigen informationsinsats och klubben önskar att
SVERAK gör samma.
Beslutades att M Sundqvist kontaktar klubben för mer konkret information om vilken typ av
informationsinsats som önskas.

§ 10

Arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt
Styrgrupp: M Wirth Färdigh, K Wikström och L Kragh

Dnr 10-10-155:22

M Wirth Färdigh - Rapport efter personligt möte med programutvecklare i
Göteborg 140407

Lotta Kragh och M Wirth Färdigh hade möte med programutvecklare för att bland annat diskutera
kommande samarbete kring Aladdin och FindUs samt tekniska frågor om som drift, serverflytt och
liknande.
Det pågående utvecklingsprojektet för Aladdin – on lineanmälan – och ”min sida” diskuterades grundligt
och en del idéer för lösningar och förenklingar kom upp under tiden.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Aladdin – Utställningsprogram
Arbetsgrupp: L Kragh (sammankallande), Carin Mikkelä, M Sundqvist & SVERAKs kansli

Inga ärenden, utöver ovanstående, fanns att rapportera.
FindUs - Stambok på nätet
Arbetsgrupp: U Wilderäng

Inget fanns att rapportera i dagsläget.
SVERAKs 60-årsjubileum
Projektgrupp: E Löwdin & L Madej

Inget fanns att rapportera i dagsläget.
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World Winner 2015
Projektgrupp: Styrelsens AU & M Sundqvist

Inget fanns att rapportera i dagsläget förutom att planerings- och uppstartmöte inför WW 2015 avhålls
söndagen på SVERAKs kansli. Då kommer, utöver projektgruppen, Leif Halleby, Åsa Hammarlund, Hanna
Jensen, L Kragh och Susanne Östervall att delta.

§ 11

Myndigheter

Representanter Jordbruksverkets smittskyddsråd samt referensgrupp hund och katt: M Wirth Färdigh med ersättare E Löwdin

Dnr 14-10-3:5

A Sjödin – Rapport efter samtal med Jordbruksverket rörande ärende ”Burhållning
av katter”

A Sjödin har varit i kontakt med Jordbruksverket och diskuterat frågan om ”burhållning av katter” vid olika
typer av arrangemang – inte bara Kattens Dag.
Katt i bur i butik/affär kan ge sken av att katter är till försäljning i zoobutiker och kan ge sken av att det är
tillåtet att hålla katt i bur. I korthet gäller:
•

Vi måste ha någon form av klubbmästerskap/bedömning – och då gäller inte endast att rösta fram
publikens favorit.
• Burar med katter ska om möjligt vara placerade så att eventuella hundar (och andra djur) ej kommer
för nära katterna.
En följd av detta är att djurhem/organisationer som ”bara” visar upp katter som inte har något att göra
med bedömningar/tävlingar kan ej tillåtas vara på utställning eller annat arrangemang som är arrangerat
av SVERAK-klubb.
Beslutades att M Sundqvist och E Porat tar fram skyltar som SVERAK tillhandahåller klubbarna. Dessa
skyltar ska tala om att:
• utställning/KM pågår
• katter ej får hållas i bur
• katterna ej är till försäljning
• mm mm
Beslutades att när dessa skyltar är klara och distribuerade till klubbarna tillskriver A Sjödin
Jordbruksverket och informerar vilka åtgärder SVERAK vidtagit för att följa anvisade riktlinjer.
Beslutades att L Kragh och M Sundqvist sammanställer information om ”burhållning av katter”. Denna
distribueras med cirkulärutskick och publiceras på SVERAKs hemsida.
Dnr 14-10-38

Jordbruksverket – Årsrapport över anmälningspliktiga djursjukdomar 2013

Det är en diger och intressant årsrapport över anmälningspliktiga djursjukdomar. Styrelsen konstaterar att
antalet katter som blivit sjuka av salmonella har ökat i antal och att antalet därefter har planat ut.
Beslutades att U Wilderäng kontaktar Jordbruksverket för att se om hon kan få fram mer information och
bakgrund om skäl till antal smittade i salmonella och åtgärd.
Dnr 13-10-4:4

SVA och Jordbruksverket – Inbjudan till nätverksmöte om antibiotikaresistens
140516 i Uppsala, Ultuna

Beslutades att tacka för inbjudan även om SVERAK inte kommer att sända någon representant till detta
möte.
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Dnr 6-10-96:75

Jordbruksverket – Anteckningar från Smittskyddsrådets ordinarie möte 140313 i
Stockholm

I anteckningar från Smittskyddsrådets möte var texten om SVERAK märkligt formulerad. M Wirth Färdigh
har kontaktat Jordbruksverket att detta inte är helt överensstämmande med vad som sades och att
justering önskas.
Under punkten ”Sjukdomssituationen internationellt” framkom bland annat att antal fall av rabies ökar.
Fall har upptäckts i Grekland och har även hittats hos hundar vid införsel från Bulgarien till Holland.
Under punkten ”Distriktsveterinärernas hygienarbete” framkom bland annat att syftet är att förhindra
vårdrelaterade infektioner och spridning av resistenta bakterier med mera.
Beslutades att lägga anteckningarna till handlingarna.
Dnr 6-10-96:76

Jordbruksverket – Enkät rörande smittskyddsrådet – och svar från SVERAK

Jordbruksverket har sänt en enkät till Smittskyddsrådets ledamöter eftersom målet är att göra arbetet så
effektivt som möjligt både för Jordbruksverket och för de deltagande parterna.
SVERAKs representanter M Wirth Färdigh och E Löwdin besvarade enkäten och sammanfattningsvis anser
SVERAK att det är viktigt med samarbete, information och representation, att upplägget med två ordinarie
och två temamöten fungerar utmärkt, att Smittskyddsrådet ger oss en mycket vidare inblick i det allmänna
läget inom landet (referensgruppen för hund- och katt är mera fokuserad på mer specifika frågor) och inte
minst: SVERAK tycker att det vore relevant att SVERAK och SKK fanns representerade även i
Djurskyddsrådet. Det finns många exempel de senaste åren där raskatter, såväl som rashundar, har blivit
negativt utsatta.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
Dnr 6-10-96:77

Jordbruksverket – Förordnande av ledamot/ersättare i Jordbruksverkets
Smittskyddsråd

Beslut att Michael Wirth Färdigh är ordinarie ledamot och Ewa Löwdin är ersättare.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
Från Jordbruksverket SKLD – Sektion djurhälsa och djurskydd samt Sektion kontroll och importvillkor
Dnr 14-10-10:4
Dnr 14-10-10:5

Rapport från möte 140304 och 140318
Rapport från möte 140408

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 14-10-27:2

Jordbruksverkets nyhetsbrev: ”Veterinärer ska arbeta efter hygienplaner”

”För att förebygga uppkomsten och spridningen av vårdrelaterade infektioner införs nya hygienregler för verksamheter inom djurens
hälso- och sjukvård. De som berörs av de nya reglerna är till exempel veterinärkliniker och fältverksamma veterinärer.
Verksamheterna ska ta fram och arbeta enligt en hygienplan. Reglerna börjar gälla den 1 april 2014.
Hygienplanen ska fungera som en arbetsbeskrivning för hur personalen ska arbeta för att minska risken spridning av smittämnen
både till patienterna och till personalen.
– Att ha goda hygienrutiner i det dagliga arbetet inom all sjukvård är A och O. Många veterinärkliniker och fältverksamma veterinärer
har redan kommit mycket långt med detta arbete och nu hoppas vi kunna höja nivån ytterligare, säger Christina Thörn på
Jordbruksverket. ”

Dnr 13-10-113:2-3

Forskningsnyheter från Sveriges Lantbruksuniversitet

Nyhetsbrev finns att prenumerera på från SLUs hemsida.
Följande forskningsnyheter presenterades i korthet (om katt):
Nyhetsbrev mars 2014 - ”Vingelsjuka hos katt”
Nyhetsbrev april 2014 - ”Blodgrupper och råmjölk hos katter”
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§ 12

Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation
Dnr 14-10-40

Agria – Telefonmöte 140410 – diskussion om bland annat handlingsplan för 2014

Under § 6 informerade A Sjödin att ett möte är inplanerat med Agria på SVERAKs kansli 140512. Vid detta
möte kommer bland annat handlingsplan för 2014 att diskuteras vidare.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
Dnr 14-10-45

Royal Canin, RC – Förfrågan om utökad service på kattutställningar där RC inte
medverkar med monter

Royal Canin anser att kattutställningar är en mycket viktig arena att synas på och de prioriterar att
medverka med monter på många av årets utställningar. RC hade gärna önskat att kunna vara med på fler
utställningar men för att ändå synas på de utställningar där de inte medverkar med monter önskar de
utöka sponsring mot en smärre motprestation från klubbarna.
Beslutades att gå Royal Canin till mötes. A Sjödin informerar RC.
”SVERAKs latkatt om samarbetsavtal” kommer att uppdateras och information kommer att sändas med
cirkulärutskick. SVERAKs kansli åtgärdar.
Dnr 14-10-46

M Wirth Färdigh – Rapport efter möte på SVERAKs kansli 140423 med presumtiv
samarbetspartner (transport av djur)

M Wirth Färdigh hade möte på SVERAKs kansli 140423 med en presumtiv samarbetspartner för att
diskutera ett eventuellt samarbete. Företaget arbetar med specialtransporter av bland annat djur och
diskussionen rörde bland annat rabattsatser som enskilda SVERAK-medlemmar skulle få vid transport vid
ett eventuellt samarbete. Eftersom det var kort tid till styrelsemötet fanns inget första avtalsförslag att
presentera men detta kommer att insändas till SVERAK inom kort.
Beslutades att SVERAKs AU tittar på avtalsförslag och godkänner detsamma om villkoren bedöms rimliga
för förbundet i förhållande till den rabattsats som våra enskilda medlemmar erbjuds.
M Wirth Färdigh slutförhandlar i enlighet med de rekommendationer som styrelsen/SVERAKs AU beslutar
om.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 14-10-20:2

Från Agrias hemsida – SVERAK och Agria återupptar sitt samarbete

”2014-03-11 08:00
SVERAK, Sveriges Kattklubbars Riksförbund och Agria Djurförsäkring återupptar sitt samarbete med ett flerårigt avtal. Alla som är
medlemmar i en SVERAK-klubb får nu 10 % rabatt på sin kattförsäkring.
- Det här känns väldigt bra, vi har en mängd gemensamma intressefrågor som vi gärna driver tillsammans med förbundet, säger
Patrik Olsson, affärsområdeschef på Agria Djurförsäkring. Katten är ett allt mer populärt husdjur och vi hoppas att fler upptäcker
raskatterna och deras olika personligheter.
På SVERAK är man också förhoppningsfull inför det nya samarbetet: - Vi har bland annat en hel del hälsofrågor som är viktiga att
samarbeta kring och där är Agria med sin omfattande statistik en stark partner, säger Annette Sjödin, förbundsordförande på
SVERAK.
Sund avel
Ett fokus för Agria Djurförsäkring är just hälsoläget bland raskatterna och att bidra med kunskap till aveln. Det pågår ett arbete att ta
fram Agria Breed Profiles för raskatter precis som det redan finns för ett hundratal hundraser. De bygger på Agrias egna och
omfattande sjukdomsstatistik och bearbetas och sammanställs av en fristående forskare.
SVERAK kommer att bidra med sin kunskap i Agria Djurförsäkrings produktutveckling och fortsätter att vara representerade i Agrias
skadeprövningsnämnd. För medlemmarna i kattklubbarna innebär avtalet bland annat rabatt på försäkring och två nya utmärkelser
och stipendier - ”Årets kattklubb” och ”Årets profil”. Sedan tidigare utses även ”Årets katt”.
Världsutställningen till Sverige
I oktober 2015 står Sverige som värdnation för Världsutställningen och SVERAK är arrangör för evenemanget. Då kommer förstås
även Agria Djurförsäkring att medverka. - Det är första gången Sverige står som värdnation, säger Annette, det blir ett fantastiskt
tillfälle för oss att sätta strålkastarljuset på raskatterna.”
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14-10-17:3

Agria – pressmeddelande: ”Påskpyntet som kan vara farligt för din katt”

”Nu runt påsk pyntar vi våra hem med blommor, ris med prydnadsägg och andra småsaker, sådant som kan vara riskfyllt för en
nyfiken och lekfull katt. Du behöver inte avstå från pynt men var lite extra försiktig så inte katten råkar svälja något olämpligt eller
skadar sig. Vissa blommor är farliga för kattens hälsa om den skulle ta en smakbit, bland annat den så här års populära påskliljan.
Håll koll på fjädrar och påskris
Fjädrar och ris är roliga saker för en katt. Även påskpynt av olika slag är skojiga att busa med.
- Att operera bort främmande föremål ur kattens mage eller svalg kan bli en smärtsam historia för katten och dyrt för matte och
husse. Lek gärna med katten men låt den inte ha små saker eller saker som den kan tugga i sig när den är för sig själv.
Se upp med blommor
På påsken köper vi fler blommor till hemmet och katter brukar gilla att smaka och tugga på nytillkomna växter.
- Många lökväxter och blommor som hör påsken till har irriterande växtsaft och kan vara farliga för katten, vissa liljeväxter kan till
och med ge katten livshotande skador, berättar Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring.
Påskliljan till exempel, som finns i nästan alla hem så här års, är giftig. Har du en katt som visar intresse för växter av olika slag bör du
placera dem som kan vara farliga för katten på en säker plats. Det finns en lista på växter som är farliga för katten i Djurguiden,
Agrias första-hjälpen applikation för smartphones. Listan finns även på agria.se.
Mörk choklad
Katter är precis som hundar känsliga för ämnet teobromin som finns i choklad, men på grund av katter generellt inte tycks vara
intresserade av sötsaker så är det mycket ovanligt att katter försöker äta choklad.
Om katten visar tecken på förgiftning, om den dräglar, kräks eller har diarré, kontakta närmaste djursjukhus.”

Dnr 14-10-39

Royal Canin – pressmeddelande: ”Sluta vara så ”snäll” mot din katt och hund!”

”Sveriges katter och hundar blir allt fetare – idag räknas nära hälften av sällskapsdjuren som överviktiga. Konsekvensen är

sjukdomar, förkortad livslängd och en försämrad livskvalitet. Och de enda som kan ändra på den här utvecklingen är djurägarna som
av kärleksfull, men missriktad, välvilja spär på utvecklingen med belöningar, felaktig mat och mindre motion. Det är dags att visa
kärlek till våra sällskapsdjur på andra sätt, skriver tre experter på området.
Strax före jul presenterades en ny undersökning där svenska veterinärer svarat på frågor om hälsotillståndet hos våra mest älskade
sällskapsdjur, våra katter och hundar.
Och resultatet är alarmerande. Undersökningen visar att 93 procent av landets veterinärer anser att övervikt bland katter och hundar
är ett ökande problem, och uppfattningen är att 47 respektive 42 procent av dem är överviktiga redan idag. Vilket motsvarar 880 000
katter och hundar i landet!
Detta måste givetvis tas på största allvar. I USA, det land som mer än något annat påverkar vår livsstil, är övervikt hos sällskapsdjur
sedan länge ett stort och växande problem. För sex år sedan låg de amerikanska hundarna och katterna på samma nivåer som vi är
nu, men idag räknas 53 respektive 58 procent av amerikanska hundar och katter som överviktiga. Vi kan med andra ord räkna med
samma utveckling här – om inget görs.
Vi vet att svenska katt- och hundägare är stolta, omtänksamma och kärleksfulla djurägare. Men vi vet också att svensken i allmänhet
har en stressad tillvaro där kraven är många och stora. Man ska ha ett bra jobb, ett fint familjeliv, ett välordnat hem, flera
fritidsintressen och ett rikt socialt liv. Men tid är en bristvara och livspusslet är ofta svårt att få ihop. I många fall blir det
sällskapsdjuren som, helt omedvetet från ägarens sida, kommer i kläm. De där viktiga promenaderna blir lätt lite kortare och många
känner ett dåligt samvete när hunden varit ensam hemma eller på dagis en hel dag. Då är det är lätt att sticka till en extra prinskorv
vid matbordet.
Men det är en missriktad välvilja.
Tillfredsställelsen som det ger både ägare och djur är i själva verket en odiskutabel fara för kattens eller hundens långsiktiga hälsa. En
extra prinskorv till en hund på tio kg innebär detsamma som åtta prinskorvar till en normalstor vuxen man. Och ett extra kilos vikt på
en normalstor katt motsvaras av 16 kg på en vuxen människa.
Det handlar alltså i mångt och mycket om kärleksfulla ägare som bara vill väl, men som blundar för eller inte är medvetna om
konsekvenserna. Bland vanliga följder finns till exempel diabetes, olika ledsjukomar, bukspottkörtelinflammation samt
hjärtsjukdomar. För att inte tala om försämrad livskvalitet och ett förkortat liv.
Som katt- eller hundägare har man ansvar för en annan individ och det är vår uppgift att se till att våra djur har en vikt som
garanterar en god hälsa. Kort sagt, att låta ens älskade djur bli överviktigt är att betrakta som vanvård.
Den bästa belöningen din katt eller hund kan få är inte godis, kakor eller köttbullar. Det är en extra lång promenad. Det är lekar ute i
naturen. Det är att aktivera dig tillsammans med ditt sällskapsdjur.
Det mår vi alla bra av – både ägare och djur.”

§ 13

Disciplinnämnd

Styrelsens kontaktperson mot DN: K Wikström

Dnr 13-10-135:8

Överklagan av styrelsebeslut om ändrad avstängningsperiod

Ny DN-anmälan har inkommit som avser berörd avstängd person varför styrelsen inte behandlade
ärendet.
Dnr 14-10-11:4

DN-beslut om avstängning

Katt är placerad på Årets Katt-lista 2013.
Beslutades att M Wirth Färdigh, som även agerar SVERAKs uträknare av Årets Katt, tar bort officiella
resultatet från gällande publicerade lista/listor. M Wirth Färdigh tillskriver berörd person om styrelsens
beslut samt sänder kopia för kännedom till DN.
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Konfirmering av beslut vid internt möte 140315 i Malmö
Lördag den 15 mars cirka kl. 18.30-19.00, i samband med SVERAKs årsmöte, möttes följande personer för
ett informellt diskussionsmöte rörande disciplinära frågor:
SVERAKs styrelse; A Sjödin, M Wirth Färdigh, L Madej, U Wilderäng, L Kragh, M Sundqvist, E Löwdin och
K Wikström.
SVERAKs DN; C Jansson, K Wolffram, L Böörs och A-K Lenshof
SVERAKs internrevisorer; R Jonsson, S Pettersson och A Grundberg
SVERAKs kansli; C Wennergren.
En av frågorna som väcktes av DN avsåg diplomerade uppfödare. Enligt grundregler är det förbundsstyrelsen som hanterar fråga om eventuell annullering av diplomering, efter att DN beslutat i ärendet. I
praktiken, om en diplomerad uppfödare erhåller disciplinär åtgärd av DN så annullerar styrelsen
diplomeringen. Mötet konstaterade att det är onödigt att två instanser ska hantera samma ärende.
Vid möte 140315 beslutades därför att DN äger rätt att besluta om eventuell annullering av SVERAKdiplomering i samband med beslut om disciplinär åtgärd.
Vid styrelsemöte nr 2/14 beslutades att konfirmera DNs rätt att annullera SVERAK-diplomering.
Beslutades att SVERAKs kansli, A Färdigh uppdaterar grundregler för ansökan både på blankett och i
information på bland annat hemsidan.
Beslutades att SVERAKs kansli, C Wennergren, tillsammans med DN sammanställer arbetsrutiner för hur
DN-ärenden ska hanteras inom förbundet. Dessa arbetsrutiner tillsänds SVERAKs styrelse för kännedom.
SVERAKs kansli, C Wennergren – tillsammans med DN - kontrollerar och eventuellt uppdaterar information
som idag finns publicerad på SVERAKs hemsida; ”Anmälan/ärende väckt till Kattförbundet SVERAK Klarläggande vid anmälningsförfarande och beslut”.

§ 14

Internationellt samarbete
13-10-146:2

SVERAKs motioner och nomineringar till FIFes GF 2014

13-10-146:3

”FIFe-lunta” med motioner

Diskussion om motioner och ärenden under FIFes GF 2014.
L Madej lämnade styrelsemötet kl. 17.40
Nordiska förbund

Dnr 14-10-22:2

NRR – Svar rörande transfer mellan förbund

Vid styrelsemöte nr 7/13 diskuterades fråga rörande krav på transfer mellan FIFe-förbund för att katt ska
kunna registreras i ny stambok. A Sjödin har tillskrivit de nordiska förbunden för att efterhöra om det är
möjligt att utfärda ”transfer i klump” för det fall en uppfödare vill registrera samtliga katter i ett annat
FIFe-förbund.
Svar har inkommit från NRR som ställer sig positiv till en förändrad hantering av transfer. FD säger sig ha
skickat svar men inget har inkommit till SVERAK – däremot konstateras att FD har lagt en motion till FIFes
GF 2014 om att slopa transfer mellan FIFe-förbund och att detta kan betraktas som ett positivt svar.
Beslutades att avvakta beslut av FIFes GF 2014.

§ 15

Ärenden för kännedom
Inga ärenden för kännedom förelåg mötet.

§ 16

Övriga frågor
Inga övriga frågor väcktes.
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§ 17

Nästa styrelsemöte
Styrelsemöte nr 3/14 - e-postmöte under vecka 25
Styrelsemöte nr 4/14 - 140823-24
Styrelsemöte nr 5/14 - 141011-12
Styrelsemöte nr 6/14 – 141213-14
Styrelsemöte nr 7/14 - 150124-25
Styrelsemöte nr 8/14 - 150320 (i direkt anslutning fredagen före SVERAKs årsmöte)
Styrelsemöte nr 1/15 - 150322 (i direkt anslutning efter SVERAKs årsmöte)

§ 18

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

Borås 2014-04-29
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:
Göteborg 2014-04-30

Borås 2014-04-29

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh
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