SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

STYRELSEPROTOKOLL NR 3/13
fört vid SVERAKs styrelsemöte e-postmöte under helgen
lördagen den 8 juni och söndagen den 9 juni 2013
SVERAKs styrelse
Deltagare/lämnat synpunkter:
Ordförande Annette Sjödin

Ej deltagare
Utställningsledamot 2 Lotta Falk

Vice ordförande Eva Porat

Övriga deltagare:
SVERAKs kansli
Agneta Färdigh, protokollförare

Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
PR-ledamot Ewa Löwdin
Regelledamot Lars Madej
Avels- och hälsoledamot 1 Lotta Kragh
Avels- och hälsoledamot 2 Ulrica Wilderäng
Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist
Suppleant Kenneth Wikström
E-postmötet gick till på följande sätt:

Styrelseledamöter samt revisorer erhöll kallelse och styrelsehandlingar per e-post.
Ledamöterna instruerades att fylla i sina synpunkter på samtliga översända ärenden direkt i dagordningen. Möjlighet
fanns att själv lägga till ”Annan kommentar/information”. Det ifyllda dokumentet skulle vara SVERAKs ordförande
A Sjödin, protokollförare A Färdigh samt SVERAKs kansli tillhanda senast lördagen den 8 juni kl. 18.00. Vid 13-tiden
på söndagen den 9 juni 2013 erhöll ledamöterna en sammanställning över beslut/synpunkter och därefter
konfirmerades denna via e-post till SVERAKs ordförande A Sjödin, protokollförare A Färdigh samt SVERAKs kansli.
Protokoll från e-postmöte distribuerades till samtliga styrelseledamöter för justering/konfirmering även om skriftlig
och formell justering sker av A Sjödin och M Wirth Färdigh.

§1

Godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro
Beslutades att godkänna kallelsen.
L Falk deltog inte/lämnade inte synpunkter vid e-postmötet. Däremot bekräftade hon sammanställningen
som översändes 130609.
Suppleant Kenneth Wikström trädde in som ordinarie ledamot.

§2

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

§3

Fastställande av dagordning och ärendelista
Beslutades att fastställa dagordning och ärendelista.

§4

Föregående mötesprotokoll
Dnr 13-10-57:2

Styrelseprotokoll nr 2/13 fört vid möte 130427-28

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§5

Konfirmering av AU- och e-postbeslut

Styrelsens AU: A Sjödin, E Porat & M Wirth Färdigh
Kontrollgrupp: A Sjödin & L Kragh
Dispensfrågor: Regelledamot L Madej fvb till styrelsen för beslut

Beslutades att konfirmera följande e-postbeslut:
Dnr

Beslut/åtgärdat av

Ämne

Beslut

Datum

13-03-29

Kontrollgrupp

K-avel non LPL x non LPL / non LPL

Beviljad

13-03-30

Kontrollgrupp

K-avel non LPL x non LPL / non LPL

Beviljad

13-03-31

Kontrollgrupp

K-avel DRX x XSH/DRX / DRX

Beviljad/faller

13-03-35
13-03-36
13-03-38
13-03-39
13-03-40

Kontrollgrupp
Kontrollgrupp
Kontrollgrupp
Kontrollgrupp
Kontrollgrupp

Avslag - färg
Beviljad
Beviljad
Beviljad
Beviljad (under 2013)

13-10-72
13-03-44
13-10-71

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

K-avel BRI b x SRL non p / SRL
K-avel non LPL x non LPL / non LPL
K-avel non LPL x non LPL / non LPL
K-avel non LPL x non LPL / non LPL
K-avel non LPL x non LPL / non LPL
(MN i P4)
Elevansökan kat II
RAG upprepad 3/24 samma hona
Elevansökan kat I (redan domare)

2013-03-26/
2013-05-08
2013-04-02/
2013-05-08
2013-04-02/
2013-05-08
2013-05-08
2013-05-08
2013-05-08
2013-05-08
2013-05-08

Beviljad - till FIFe
Till DN
Beviljad - till FIFe

2013-05-20
2013-05-17
2013-05-16

JV, avliden mammakatt till 12 dagars
ungar
CRX dispens flytta ovaccinerad unge

Beviljad

2013-05-20

Beviljad

2013-05-16

13-10-73
13-10-68

§6

Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor
Inga ärenden förelåg mötet

§7

Ekonomi
Dnr 13-10-25:4

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport april 2013

Sammanfattningsvis rapporterades att:
•
•
•
•
•
•

Medlemsantalet ligger i nivå med fjolårets antal
Stamtavleintäkterna ligger i nivå med budget
Stamnamn och diplomeringar ligger över fjolåret intäkter
Annonsintäkterna ligger under fjolårets
Årsmöteskostnaden hamnade på budgeterat belopp
Programutvecklingskostnaderna ligger under budget på grund av att diskussioner med SVERAKs ena
dataleverantör pågår just nu.

Beslutades att lägga den ekonomiska rapporten för april till handlingarna.
Dnr 13-10-55:2

M Wirth Färdigh – Registreringsstatistik april 2013

Beslutades att lägga rapporten för april till handlingarna.

§8

SVERAKs årsmöte
Inga ärenden förelåg mötet
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§9

Skrivelser (inkl bordlagda)
Dnr 13-10-66

Internrevisorernas skrivelse nr 1/13 efter granskning 130427

Granskning skedde av verifikation 1-195 för perioden januari-april 2013. Internrevisorerna hade
genomgång med A Sjödin och M Wirth Färdigh om det ekonomiska läget och om några aktuella ärenden.
Efter att några verifikationer kompletterades hade internrevisorerna inga synpunkter efter granskningen.
Beslutades att lägga internrevisorernas skrivelse nr 1/13 till handlingarna.

§ 10

Projekt

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

Dnr 10-10-155:18

M Wirth Färdigh – Sammanfattning av personligt möte med programleverantör
(för Aladdin och FindUs) i Karlstad 130522

L Kragh och M Wirth Färdigh hade ett personligt möte med representanter för programleverantör för att
bland annat diskutera kommande samarbete kring Aladdin och Findus samt tekniska frågor som drift,
serverflytt och liknande.
Mötet kom bland annat fram till att:
•

FindUs kommer att uppdateras/utökas med hälsostatus för de raser som idag har hälsoprogram – ett
arbete som beräknas ta 45-60 timmar.

•

On-lineanmälan planeras som ett kommande utvecklingsprojekt för Aladdin.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna. M Wirth Färdigh och L Kragh fick beröm för nedlagt
arbete.
Dnr 6-10-110:17

M Wirth Färdigh – Sammanfattning av personligt möte med programleverantör
(för medlemsprogrammet Sinbad) i Borås 130517

M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, A Färdigh hade ett personligt möte med programleverantör av
medlemsprogrammet Sinbad för att specificera de kommande stegen i utvecklingen av Sinbad för kansli
och medlemsklubbar.
Några utvecklingssteg är:
1) att få en utskrift av prenumerationsetiketterna inklusive ”person-ID” som kommer att användas för att
säkerställa inloggningen för uppfödare som annonserar på den kommande webbplatsen.
2) ett antal rapporter för kansliet med möjlighet att leta fram bland annat uppfödare med kullar födda
mellan specifika datum, av specifika raser, … - dessa rapporter har vi vid ett flertal tillfällen beställt hos
extern programleverantör.
3) att skapa en hantering av klubbarnas enskilda medlemmar i samband med årsskiften – detta kommer
dessutom att ge klubbarna möjlighet att administrera flerårsmedlemskap (om behovet uppstår).
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Dnr 13-10-75

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

M Wirth Färdigh föreslog att SVERAK på sikt ska kunna erbjuda de kattägare som har katter registrerade i
ID-registret att kunna lägga till en bild av katten – mot avgift.
Styrelsen fann förslaget bra och intressant men konstaterade att innan beslut kan fattas finns en del
praktiska och ekonomiska frågor att reda ut.
Beslutade att bordlägga ärendet till personligt möte (nr 4/13) i augusti.
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IT-projekt Aladdin – Utställningsprogram
”Kärngrupp”: Carin Mikkelä (projektledare), L Kragh & M Sundqvist.
Övrig projektgrupp: Anne-Marie Törnström, Camilla Olin & Lena Böörs samt SVERAKs kansli, C Wennergren.

M Wirth Färdigh rapporterade att utveckling är beställd i samband med personligt möte med
programleverantören 130522.
På nytt påtalades att den tid som Aladdin-support tar i anspråk för berörda inom projektgruppen (framför
allt för C Mikkelä, L Kragh och K Wikström) är alldeles för hög.
Förslag inkom att K Wikström och L Kragh skulle ges tillgång till samtliga klubbars inloggning för att på så
sätt underlätta och påskynda hantering vid praktisk kontroll av handhavande. Detta eftersom klubbarna
nästan alltid byter det lösenord som erhållits via SVERAKs kansli.
Förslag inkom även att förbundet ska ha en ”support-mailadress” vilket skulle kunna innebära att fler
skulle kunna bära ”supportansvaret”.
Förbundet måste se över och kontrollera hur FIFes GFs beslut om förändrad kategoriindelning samt
ändrad ålder för klass 11 och 12 påverkar utställningsprogrammet.
Beslutades att diskutera dessa punkter mer ingående vid personligt möte (nr 4/13) i augusti.
IT-projekt –FindUs - Stambok på nätet
Projektledare: U Wilderäng

Sedan invigningen av FindUs, den 17 maj 2012, har framför allt M Wirth Färdigh och A Färdigh som – ofta
under kvällstid - registrerat katt för katt från gamla, manuella registerkort till Sesam (=FindUs). Vid några
tillfällen har arbetet skett i form av ”helgaktivitet” då hjälp erhållits av Lena Börs, Anne-Marie Törnström
och Carin Mikkelä. Under det dryga år som arbetet har pågått har cirka 48 000 ”gamla” katter registrerats
in i stamboken varav ungefär; 31 000 perser/exotic, 10 000 siameser, 1 500 andra kategori IV-raser samt
5 500 norska skogkatter.
Till slut - den 29 maj 2013 - skrevs historia då det sista manuella registerkortet registrerades av A Färdigh!
Glädjande är även att den gamla pärmen med SK-stamtavlor (från 1950-talet)”hittat hem” till förbundskansliet! Vi saknar dock fortfarande en pärm med registerkort över helig birma (mitten av 1970-talet) och
den första pärmen med orientaler. Nu kvarstår en del efterarbete med FindUs och
kontrollunderlag/fellistor kommer att beställas från programleverantör (saknade födelsedatum bland
annat).
Förslag inkom att SVERAK bör kontakta andra förbund för att se om de är intresserade av föra över katter
till FindUs – exempelvis från NRR som har samma programvara, Sesam, som SVERAK har.
Beslutades att diskutera denna punkt mer ingående vid personligt möte (nr 4/13) i augusti.
Ett utvecklingssteg för FindUs är uppdatera/utöka sidan med hälsostatus för de raser som idag har
hälsoprogram. Förhoppningen är att denna utveckling kommer igång snarast möjligt!
Ny SVERAK-webbplats – i Drupal
Projektgrupp: E Löwdin & A Färdigh. Teknisk grupp: M Wirth Färdigh, K Wikström & Anders Fjällström (BJK)

M Wirth Färdigh rapporterade att flera offerter har inkommit men kostnaden för utveckling av en
grundsida ser i dagsläget ut att bli väldigt hög. Arbetet med att ”jaga” programutvecklare fortgår.
SVERAKs 60-årsjubileum
Projektledare: E Löwdin

E Löwdin rapporterade att hon har några idéer – än så länge i ett förstastadium men mer underlag och
tankar kommer.
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World Winner 2015
Beslutades att diskutera World Winner 2015 – arbetsgruppernas uppstart och arbetsorganisation,
sponsring med mera, mer ingående vid personligt möte (nr 4/13) i augusti.

§ 11

Myndigheter
Dnr 6-10-77:51

Kallelse till Jordbruksverkets referensgruppsmöte hund- och kattfrågor
130516 i Jönköping

Dnr 6-10-77:52

M Wirth Färdigh – Minnesanteckningar från möte 130516

Dnr 6-10-77:53

Jordbruksverket – Mötesprotokoll 130516

Några punkter på agendan var:
•

Information om den nya förordningen om resekrav för hund, katt och iller som kommer att gälla
från början av 2015 vilket bland annat lär innebära att:
• Medlemsländerna kommer troligen själva kunna bestämma vilka krav som ska finnas för
import inom EU – ingen skillnad kommer att kunna göras mellan de olika ursprungsländerna
– minimikrav blir ID-märkning, djurpass och uppfödarintyg
• Lägsta vaccinationsålder för rabiesvaccination blir 3 månader
• Djur kommer att kunna resa inom de 21 dagarna efter grundvaccinationen
• Medlemsstaterna kan tillåta resande utan krav på rabiesvaccination
• Ombud behöver ha fullmakt ifrån ägare med sig i samband med resa
• Pass och intyg kommer att få en annan utformning
• Vissa undantag kommer att gälla för resa med sällskapsdjur i grupper (fler än 5) till och från
officiella tävlingar
• Handelsdjur kan besiktigas 48 timmar innan resa (tidigare 24 timmar innan)

•

Adoptivhundar –JBV har sett en ökad sjukdomsfrekvens hos dessa och planerar att göra en större
översyn av regelverket runt dessa. Detta kommer att göras samtidigt som regelverket revideras
på grund av den nya EU-förordningen

•

Nya regler för införsel av hundar och katter från Sverige till Norge (mer information finns på
Mattilsynets hemsida).

•

Ett större hundsmuggelärende redovisades.

•

Föreskriften om att träna och tävla med djur revideras nu och kommer ut på remiss inom några
veckor.

Nästa möte planeras 131017 kl. 13.00-16.00.
Styrelsen tackade M Wirth Färdigh för en bra och tydlig rapport från mötet. Beslutades att lägga kallelse
och rapporter till handlingarna.
Dnr 6-10-96:66

Jordbruksverket – Kallelse till möte med Smittskyddsrådet 130612 i Jönköping

Några punkter på agendan är:
•
•
•
•

Sjukdomssituationen nationellt och internationellt - SVA & SJV
Kommande djurhälsolag
Samarbete om internationella frågor
Samarbete om djurhälsoekonomi

M Wirth Färdigh kommer att delta vid mötet.
Beslutades att lägga kallelsen till handlingarna.
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Dnr 13-10-69

Regeringskansliet – Inbjudan till samrådsmöte med Läkemedels- och
apoteksutredningen 130613 i Stockholm

Inbjudan till samrådsmöte med Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) avseende deluppdraget
om handel med läkemedel för djur. På detta möte kommer, enligt inbjudan, endast den del av uppdraget
som rör handeln med läkemedel för djur att tas upp.
Syftet med mötet är att lämna information om uppdraget och utredningens arbetssätt samt bereda
deltagande myndigheter och organisationer tillfälle att framföra synpunkter. Avsikten är att följa upp detta
möte med ytterligare ett möte i slutet av året.
E Löwdin kommer att delta vid samrådsmötet och skriva några punkter till Våra Katter.
Beslutades att lägga inbjudan till handlingarna.
Dnr 12-10-80:3

Jordbruksverket – Beslutade nya föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om
förbyggande avseende hygien mm för att förhindra spridning av zoonoser och
andra smittämnen

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder
avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen, är nu beslutad.
Föreskrifterna riktar sig både till den som håller djur och till verksamheter inom djurens hälso- och
sjukvård.
Allmänna hygienregler har tagits fram för alla som håller djur (undantag för den som endast håller djur i
privat bostad) samt särskilda hygienregler för den som anordnar besöksverksamhet där allmänheten
erbjuds möjlighet att komma i direktkontakt med djur. Exempel på sådan verksamhet är lantgårdar som
tar emot skolklasser, ridskolor, djurparker, 4H-gårdar och parklekar med djur.
Nya krav kommer att ställas på den djurhållare som har ett djur (i första hand kommer reglerna att beröra
hund, häst och katt) med en pågående infektion med MRSA eller MRSP. Kraven innebär avseende MRSA
att djurägaren måste hålla djuret avskilt andra djur och att personer som måste hantera djuret ska
informeras om att djuret har en MRSA-infektion. Avseende MRSP gäller informationsplikt för djurägaren
vid all kontakt med djurens hälso- och sjukvård samt att djuret inte ska vistas i miljöer med risk för
smittspridning som hunddagis och liknande. Kraven gäller tills behandlande veterinär bedömt att
infektionen har avläkt. Här kommer det dessutom att ställas krav på vad den behandlande veterinären
måste göra.
Syfte med föreskriften
Syftet med föreskriften är att förebygga att zoonotiska smittämnen sprids mellan djur och mellan djur och
människor, att genom god vårdhygien förebygga och förhindra uppkomsten av vårdrelaterade infektioner
inom djurens hälso- och sjukvård samt att hantera infektioner med MRSA och MRSP hos vissa djurslag för
att minska risken för vidare smittspridning både till andra djur och till människor.
När börjar föreskriften gälla?
Föreskriften är indelad i 4 delkapitel och de olika delarna börjar gälla vid olika tidpunkter.
Ytterligare information om vad föreskrifter innebär finns under ”Nyhetsbrev” – dnr 13-10-24:8
Beslutades att information ska sändas till utställningsarrangerande klubbar samt med cirkulärutskick.
Jordbruksverket – Sammanfattning av rapport från SKLD sektion djurhälsa och djurskydd…
Dnr 13-10-26:4

…från möte 130410-11

Dnr 13-10-26:5

…från möte 130507

Dnr 13-10-26:6

…till smittskyddsrådets ledamöter inför möte 130614

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

Dnr 13-10-24:8

Jordbruksverket – ”Skarpare hygienkrav ska ge minskad smittspridning i svensk
djurhållning”

”För att minska risken för smittspridning mellan djur samt mellan djur och människor har Jordbruksverket
arbetat fram nya hygienregler. Bland annat ska alla veterinärer arbeta efter en hygienplan och förutom
allmänna hygienregler för alla som håller djur införs särskilda hygienregler för alla typer av
besöksverksamheter. Dessutom införs nya regler för hund-, häst- och kattägare vars djur drabbats av en
infektion med antibiotikaresistenta bakterier.
De nya reglerna består av fyra olika delar.
Veterinärkliniker ska upprätta hygienplaner
Nya hygienregler införs för verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård, till exempel för
veterinärkliniker, för att förebygga uppkomsten och spridningen av vårdrelaterade infektioner. Dessa
verksamheter ska ta fram och arbeta enligt en hygienplan. Reglerna börjar gälla den 1 april 2014.
Hygienregler för besöksverksamheter med djur
Ändrade samt nya hygienregler införs för fler typer av besöksverksamheter. Detta berör till exempel
lantbruk som tar emot besöksgrupper, ridskolor, 4H-gårdar samt ett flertal andra verksamheter där
besökare erbjuds möjlighet till direkt kontakt med djur. Krav på möjlighet till handtvätt för besökare samt
information om vikten av god handhygien ingår i denna del. De nya reglerna börjar gälla den 1 december
2013.
Bättre hantering vid infektion med antibiotikaresistenta bakterier
Det blir nya regler för hund-, häst- och kattägare som har ett djur som fått en infektion med de
antibiotikaresistenta bakterierna MRSA och MRSP. Även den behandlande veterinären berörs. Det handlar
till exempel om att djuret ska hållas kontaktisolerat till infektionen avläkt och att djurägare är skyldiga att
informera om smittan till den som måste hantera det smittade djuret. Veterinären ska rapportera dessa
fall till länsstyrelsen. De nya reglerna börjar gälla den 1 september 2013.
Tydligare allmänna hygienregler för alla djurhållare
De nuvarande allmänna hygienreglerna för alla djurhållare förtydligas, med undantag för dem som håller
djur i privat bostad. Det ska bland annat finnas möjlighet för den som vistas på en djuranläggning att
tvätta händerna med varmt vatten och flytande tvål samt att desinficera händerna. De nya reglerna börjar
gälla den 1 september 2013.
Dnr 13-10-24:9

Jordbruksverket – Nya hygienrutiner (K112)

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:
”När börjar föreskriften gälla?
Föreskriften är indelad i 4 delkapitel och de olika delarna börjar gälla vid olika tidpunkter.
Föreskriftens delkapitel och ikraftträdande;
1. Allmänna hygienregler för samtliga anläggningar med djur (undantag för den som håller djur i privat
bostad) börjar gälla 1 september 2013. Information om dessa regler finns på Jordbruksverkets
hemsida.
2. Särskilda hygienregler för anläggningar med besöksverksamhet (undantag för verksamhet i privat
bostad) börjar gälla den 1 december 2013. Allmän information om dessa regler finns på
Jordbruksverkets hemsida men mer information samt vägledningar m.m. kommer att finnas
tillgängliga i början av september.
3. Hygienregler för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård börjar gälla 1 april 2014. Allmän
information om dessa regler samt länkar till godkända riktlinjer finns på Jordbruksverkets hemsida
men mer information samt vägledningar m.m. kommer att finnas tillgängliga i slutet av september.
4. Särskilda åtgärder när MRSA och MRSP misstänks eller påvisats hos i första hand hund, häst och katt
börjar gälla 1 september 2013. Allmän information om dessa regler finns på Jordbruksverkets hemsida
men mer information samt vägledningar m.m. kommer att finnas tillgängliga i slutet av augusti.
Jordbruksverket kommer att gå ut med ett nytt nyhetspaket inför varje ikraftträdandedatum och kommer
efter hand att komplettera informationen på hemsidan samt ta fram relevanta vägledningar.
Jordbruksverket ser gärna att fler hjälper till att sprida information om föreskriften via sina egna kanaler. ”
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Dnr 13-10-24:10

Jordbruksverket – Försäljning av antibiotika för behandling av djur minskar

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:
”Den totala försäljningen av antibiotika för användning på djur fortsättar att minska. För så väl lantbrukets
djur som för våra sällskapsdjur har försäljningen minskat mellan 2011 och 2012 inom alla grupper av
antibiotikamedel.
Smärtlindrande och anti-inflammatoriska medel fortsätter som tidigare år att öka särskilt för våra
sällskapsdjur. Det framgår i Jordbruksverkets årliga rapport om försäljning av djurläkemedel till
regeringen. [..]
Mer smärtlindring ger bättre djurskydd
Försäljningen av smärtlindrande läkemedel fortsätter att öka. Ökningen gäller sällskapsdjur och
lantbrukets djur. Mest ökar smärtlindrande läkemedel för sällskapsdjur och häst. Betydelsen av
smärtlindring och inflammationshämning i behandlingen av djur har inom veterinärkåren blivit allt
tydligare de senaste decennierna.”
Dnr 13-10-24:11

Jordbruksverket – Jordbruksverket nominerad till Sveriges modernaste myndighet

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:
”Jordbruksverket har som en av tre myndigheter nominerats till nästa omgång i tävlingen Sveriges
Modernaste Myndighet. Deltagandet i tävlingen är en del av Jordbruksverkets förändrings- och
utvecklingsarbete. Vinnaren av tävlingen utses på Kvalitetsmässan i november.
Tillsammans med SMHI och SPV har Jordbruksverket nominerats till nästa omgång av tävlingen.
– Vi är glada över nomineringen och ser det som ett kvitto på vårt ständiga utvecklingsarbete med att
skapa en enklare vardag för våra kunder och att vara en attraktiv arbetsplats. Deltagandet i tävlingen ger
oss också en möjlighet att få en bedömning av hur vi ligger till jämfört med andra myndigheter och vilka
områden som vi behöver satsa ytterligare kraft på, säger Leif Denneberg, Jordbruksverkets generaldirektör.
Jury utser vinnaren som presenteras i november
Tävlingen Sveriges Modernaste Myndighet syftar till att utveckla och förbättra myndigheterna i
statsförvaltningen. Vinnaren, som utses av en jury, kommer att tillkännages på Kvalitetsmässan i Göteborg
den 19 november. ”

§ 12

Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation
Inga ärenden förelåg mötet

§ 13

Disciplinnämnd
Inga ärenden förelåg mötet

§ 14

Internationellt samarbete
M Wirth Färdigh, som agerade SVERAKs bisittare vid FIFes GF 2013, informerade att rapport – till Våra
Katter och SVERAKs hemsida, var på gång.
A Sjödin informerade att flera svenska domare tackat för det domarseminarium som avhölls lördagen, i
direkt anslutning till FIFes GF.

FIFe-information domare/elever
Dnr 9-10-94:8

För kännedom: Elin Hoffner godkänd examen kategori III

Dnr 11-10-42:5

För kännedom: Åsa Hammarlund godkänd examen kategori I

Dnr 13-10-71:2

För kännedom: Bertil Johansson ny domarelev kategori I

SVERAKs styrelse gratulerar och önskar lycka till – och finner det mycket trevligt att vi får fler domare!
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Nordiska förbund
Dnr 13-10-74:6

Suomen Kissaliitto – intresse att arrangera Scandinavian Winner, SW

Frågan om SW diskuterades även vid möte nr 2/13.
Kontakt togs under förra verksamhetsåret med de övriga nordiska förbunden rörande SW med förslag att
fyra länder skulle ”dela” arrangemanget. Det finska och norska tackar ja men det danska nej till dylikt
arrangemang. Det finska förbundet har nu aviserat intresse att delta i SW även om det danska förbundet
inte gör det.
Beslutade att bordlägga ärendet till personligt möte (nr 4/13) i augusti.
Ansökan om byte av förbund

Dnr 13-10-67:2

För kännedom: FIFe godkänt medlemsansökan från person boende på Åland

Principiellt brukar SVERAK inte ta emot medlemmar från andra länder/förbund med undantag från Åland
eftersom Suomen Kissaliitto bett SVERAK att acceptera dessa medlemmar. Bekräftelse har inkommit från
Suomen Kissaliitto.
Styrelsens AU har redan beslutat att godkänna ansökan – som vidarebefordrats och godkänts av FIFe.
Beslutade att konfirmera AUs beslut.

§ 15

Ärenden för kännedom
Inga ärenden förelåg mötet

§ 16

Övriga frågor
U Wilderäng - Rapport om e-postkorrespondens med Jamaren angående avläsning av höftröntgenplåtar
Vid styrelsemöte nr 2/13 rapporterade de båda hälsoledamöterna om ett telefonmöte där hälsoprogram
för höftledsdysplasi, HD på maine coon diskuterades. Samtidigt informerades om att planer finns om
information rörande HD genom olika kanaler.
Efter detta möte har U Wilderäng varit i kontakt med Jamaren* och fått en del information om hantering
av HD-avläsning och bilddiagnostik.
* “Jamaren, The Swedish Veterinary Feline Study Group, bildades 1996. Föreningens syfte är att sprida kunskap om
katter och katters sjukdomar bland svenska veterinärer.”
Frågan kommer att diskuteras ytterligare framöver.
U Wilderäng - Rapport om svar från SVA angående rengöringsmedel (desinfektion) vid utställningar
Rent generellt anses SVERAK ha bra hygienrutiner vid utställningar – det viktigast är att alla följer de
hygienrutiner som finns! Ett förbättringsområde vore att alla som tar i katterna, förutom att desinficera
händerna, skulle ha möjlighet att innan desinfektion kunna tvätta händerna i tvål och vatten. Mekanisk
rengöring är ett viktigt komplement till desinfektion.
Enligt SVA är desisoft, dvs en kombination av tensid och alkohol, som redans används till bord och händer
är en av de typer av produkter som rekommenderas i SVS vårdhygien dokument.
Frågan kommer att diskuteras ytterligare framöver.
Väckt fråga rörande möte med Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för katt
E Löwdin väckte fråga om vad som avhandlades vid möte med Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för
Katt – ett personligt möte 130428 med stiftelsens representant Madeleine Vilgren (kassör i fondstyrelsen)
och styrelsens AU. Inga minnesanteckningar/protokoll har inkommit efter detta möte.
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§ 17

Nästa styrelsemöte
Personligt styrelsemöte nr 4/13 avhålls 130824-25 på SVERAKs kansli, Borås
Styrelsemöte nr 5/13 avhålls 131012-13
Styrelsemöte nr 6/13 avhålls 131214-15
Styrelsemöte nr 7/13 avhålls 140125-26

§ 18

Mötets avslutande
Det kan konstateras att ännu tydligare riktlinjer behövs för denna form av möte – som i sig är att betrakta
med lika hög dignitet som ett personligt. Flera ledamöter inkom sent - eller efter påminnelse – med
synpunkter. Detta orsakade extra arbete, inte minst för protokollföraren som samlade ihop synpunkterna.
A Sjödin tackade alla – och framför allt dem som snabbt lämnat synpunkter – för detta styrelsemöte.

Borås 2013-06-11
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:
Göteborg 2013-06-12

Borås 2013-06-12

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh
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