STYRELSEPROTOKOLL NR 4/12
fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 25 augusti 2012 kl. 9.10-17.20

SVERAKs styrelse

Ej närvarande styrelse

Närvarande
Ordförande Annette Sjödin

Vice ordförande Eva Porat

Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
Ledamot 1 Ewa Löwdin
Ledamot 2 Stellan Spetz
Suppleant Kenneth Wikström
HK-ordförande Ulrica Wilderäng
RAK-ordförande Ingrid Björkman
REK-ordförande Lars Madej

Övriga närvarande
SVERAKs kansli
Agneta Färdigh, protokollförare
Johnny Åkervall, SVERAKs kansli

TUK-ordförande Lotta Falk
HK-ledamot 2 Lotta Kragh adjungerad av/för Aladdin-gruppen

§1

Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro
Förbundsordförande A Sjödin hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.
Beslutades att godkänna kallelsen.
Till detta möte var inte samtliga ledamöter i kommittéerna kallade utan endast kommittéordförande.
Vice ordförande E Porat hade lämnat besked om ej deltagande. Suppleant K Wikström trädde in som ordinarie
ledamot i hennes ställe.

§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.
L Kragh deltog vid mötet för diskussion om projektet Aladdin. Styrelsen beslutade att behandla ”§ 10, Projekt” direkt
efter ”§ 6 Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor”.

§4

Föregående mötesprotokoll
Dnr 12-10-31:3

Styrelseprotokoll nr 3/12 fört vid möte 120609

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

Styrelsens AU

Styrelsens AU: A Sjödin, E Porat, M Wirth Färdigh & S Spetz

Dnr 12-10-83

Värderingsnorm för raskatt 2012/2013

SVERAKs värderingnorm för raskatt – ett riktmärke vid skadereglering och vid tecknande av livförsäkring –
sammanställdes och distribuerades till försäkringsbolag år 2002 och en uppdaterad version distribuerades år 2005.
Försäkringsbolag – men även privatpersoner – har efterfrågat en uppdaterad version av denna norm och A Färdigh,
SVERAKs kansli, har i samråd med SVERAKs styrelses AU nu omarbetat och uppdaterat den för 2012/2013.
Värderingnorm för raskatt är tänkt att sändas till försäkringsbolag samt publiceras på SVERAKs hemsida.
Beslutades att distribuera ”Värderingsnorm för raskatt 2012/2013” till försäkringsbolag.
Beslutades att normen distribueras med cirkulärutskick till anslutna klubbar samt publiceras på SVERAKs webbplats.

Dnr 9-10-33:6

Malin Sundqvist – Domarexamensansökan 120914-15 kategori I

Styrelsens AU beslutade att godkänna ansökan för vidarebefordran till FIFe.
Beslutades att konfirmera AUs beslut samt önska Malin lycka till!

Dnr 9-10-140:7

Zvezdan Memedov - Domarexamensansökan 120831-0901 kategori II

Styrelsens AU beslutade att godkänna ansökan för vidarebefordran till FIFe.
Beslutades att konfirmera AUs beslut samt önska Zvezdan lycka till!

Dnr 9-10-113:4

Lena Söderstedt – Domarexamensansökan 120928 kategori II

Styrelsens AU beslutade att godkänna ansökan för vidarebefordran till FIFe.
Beslutades att konfirmera AUs beslut samt önska Lena lycka till!

Dnr 9-10-112:7

Mats Askett – Domarexamensansökan 121005-06 kategori II

Styrelsens AU beslutade att godkänna ansökan för vidarebefordran till FIFe.
Beslutades att konfirmera AUs beslut samt önska Mats lycka till!

§6

Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor
Dnr 12-10-81

Våra Katters redaktionskommitté –
För kännedom: Minnesanteckningar och planering inför nr 4/12 och 5/12

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.
Väckt fråga/beslut

Medlemskontroll och hantering – Arbetsrutin för SVERAKs kansli

I samband av genomgång av ”åtgärdslista” efter föregående möte väckte styrelseledamöter frågan om
medlemskontroll och hantering. Vid styrelsemöte nr 3/12 diskuterades huruvida rapporterat antal medlemmar
stämmer överens med verkligheten. Genom medlemsrapportprogrammet Sinbad kan klubbar ha en kontinuerlig
kontroll om medlemskap.
Beslutades om arbetsrutin för SVERAKs kansli:
För det fall stamnamnsansökan eller registreringsanmälan inkommer kansliet via kattklubb – där medlemmen inte är
rapporterad som huvud- eller familjemedlem - hanteras inte ansökan/expedieras inte stamtavlor.
SVERAKs stambokförare kontaktar medlemsansvarig samt den som attesterat underlaget i berörd klubb för att
informera om problemet och hantering. Så snart enskild person är rapporterad som huvud- eller familjemedlem
hanteras ansökan/expedieras stamtavlor.
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Dnr 11-10-111:4

A Färdigh, SVERAKs kansli – Sammanställning ”principbeslut”

Vid SVERAKs årsmöte 2011 fick SVERAKs styrelse i uppdrag att sammanställa fattade principbeslut.
Vid styrelsemöte nr 2/11 diskuterades frågan och styrelsen konstaterade att det är av vikt att beslut som är att
betrakta som principbeslut – och därigenom blir en form av prejudikat – i någon form samlas eller införs på plats som
det berör. Exempelvis finns flera principbeslut i dagens regelverk som ”Nationellt förtydligande” eller ”Nationell
information” men det finns fler beslut som inte kan härledas till paragraf i regelverket.
Vid styrelsemöte nr 5/11 skedde genomgång av den sammanställning som A Färdigh, SVERAKs kansli gjort och
styrelsen beslutade att kvarvarande principbeslut och tolkningar sammanställs i separata dokument som kommer att
distribueras genom cirkulärutskick samt publiceras på SVERAKs webbplats.
Beslutades att:
•

TUK sammanställer punkter som rör utställning och SW.

•

SVERAKs kansli, A Färdigh sammanställer punkter som rör SVERAKs kansli.

•

SVERAKs kansli, A Färdigh sammanställer punkter som rör funktionärer tillsammans med A Sjödin.

Sammanställning av de två sista punkterna har nu skett – i ett gemensamt dokument – av punkter som rör förbundet,
förtroendevalda och kansli.
Beslutades att sammanställning ”Principbeslut” distribueras med cirkulärutskick till anslutna klubbar samt publiceras
på SVERAKs webbplats.

Dnr 12-10-84

A Färdigh, SVERAKs kansli –
Sammanställning styrelsebeslut och klarläggande SVERAKs uppfödardiplomering

Vid styrelsemöte nr 2/11 beslutades att E Löwdin och SVERAKs kansli, A Färdigh – tidigare arbetsgruppen för
framtagande av förbundets uppfödardiplomering – skulle sammanställa information om viktiga punkter att tänka på
för diplomerade uppfödare. Denna information ska sändas med cirkulärutskick och publiceras på SVERAKs hemsida.
Beslutades att sammanställning distribueras med cirkulärutskick till anslutna klubbar samt publiceras på SVERAKs
webbplats.

Dnr 7-10-148:3

Uppdaterade ekonomirutiner

Komplettering av förbundets ekonomirutiner har skett efter genomgång av ”principbeslut”.
Beslutades att ekonomirutinerna distribueras med cirkulärutskick till anslutna klubbar samt publiceras på SVERAKs
webbplats.

Väckt fråga

Huskattbevis – registrering av ”huskattkull”

På förekommen anledning är frågan väckt huruvida det är tillåtet för enskild klubbmedlem (uppfödare) att ”registrera
huskattkull” genom att beställa huskattbevis?
Enligt SVERAKs stadgar, 1.3 är SVERAKs SVERAKs syften att:
f) inte medverka till avsiktlig avel på katter där avkomman ej är berättigad till registrering i stamboken
Det är alltså under inga omständigheter tillåtet för SVERAK-medlem att medvetet para huskatt+huskatt eller
huskatt+raskatt och därigenom få en huskattkull.
Skulle situation finnas där en SVERAK-medlem exempelvis från en annan icke SVERAK-medlem tar hand om en huskatt
som redan är dräktig eller redan nedkommit med en kull är detta inte att betrakta som medveten avel.
Beslutades att L Madej skriver riktlinjer för bakgrund och syftet med huskattbevis. Bland annat ska information ske att
huskattbevis inte betraktas vara registrerad i stambok och att primär avsikt är att huskattägare ska få möjlighet att
ställa ut sin huskatt.
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§7

Ekonomi

Teknisk inköpsgrupp: Styrelsens AU

Dnr 12-10-23:6

M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport juni 2012

Dnr 12-10-23:8

M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport juli 2012

Beslutades att lägga ekonomisk rapport för juni till handlingarna utan genomgång.
M Wirth Färdigh rapporterade bland annat att vid en jämförelse mot 2011 konstaterades att medlemsantalet
fortsätter att minska. Stamtavlor och stamnamn samt annonsintäkter Våra Katter ligger på budget. Funktionärer har
kostat ungefär lika mycket som fjolåret medan däremot kansliets kostnader ligger cirka 20 procent under fjolåret för
motsvarande period.
Beslutades att efter genomgång lägga ekonomisk rapport för juli till handlingarna.

Dnr 12-10-23:7

M Wirth Färdigh – Halvårsrapport för perioden januari-juni 2012

Halvårsrapporten distribuerades med cirkulärutskick till SVERAKs klubbar och förtroendevalda 120713. Inga
periodiseringar eller avskrivningar är gjorda i halvårsrapporten till skillnad från årsbokslutet, något som i slutändan
påverkar resultatet positivt såväl som negativt. Resultatet omfattar perioden januari till juni 2012, innebärande att
kostnader för föregående styrelse och funktionärer fram till årsmötet är inkluderade.
Det totala antalet enskilda (huvud-, huvudheder- och familje-) medlemmar var vid halvårsskiftet 5 581 styck, åtta och
en halv procent färre än siffran vid förra halvårsskiftet.
•
•
•
•
•

Årsmöte, resultatenhet 05 -– Årsmöteskostnaden understiger budget då konferensdelen med boende och
restaurangdelen fakturerades från olika bolag, och förbundet därmed fick den lägre matmomsen
Förbundskansli, resultatenhet 06 – Kansliets kostnader understiger fjolårets då förbundet i dagsläget endast har
tre heltidsanställda
Burpool, resultatenhet 08 – Burpoolens halvårsresultat ligger klart över budget, framförallt eftersom hela årets
sponsorsmedel är bokförda under första halvåret. Burpoolsutjämningen som görs i bokslutsmånaden leder till att
resultatet kommer att hamna på budget för denna avdelning.
Domarkonferens, resultatenhet 91 – Kostnaderna för domarkonferensen som ägde rum i Albufeira i Portugal med
deltagande av endast fem svenska domare (i stället för tio domare plus en seniorelev som lottades fram) blev
lägre än budgeterat.
Program/datautveckling, resultatenheterna 95, 97, 98 – Dataprojekten har förbrukat huvuddelen av budgeterat
belopp under årets första del

SVERAK är, utgående från omsättning, att betrakta som ett småföretag. Intäkterna ter sig även i år vara stabila om än
något under budget. Eftersom stora och kostsamma projekt fortfarande pågår är det idag svårt att sia om kostnaderna
under återstoden av året, och därmed kan ingen prognos för årets slutresultat ges.
Beslutades att lägga halvårsrapporten 2012 till handlingarna.

Dnr 10-10-155:10

För kännedom – Projektkostnad per timme datorleverantör

SVERAKs förbundsekonom har, efter kontakt med datorleverantörs kundansvarige/säljare, fått besked att SVERAK får
rabatterat timpris för fel som uppkommer och som är relaterat till plattformsbyte.

Väckt fråga

Obetalda fakturor trots påminnelse

Beslutades att förbundsekonom M Wirth Färdigh tillskriver berörda parter enligt sedvanliga rutiner. Om reglering av
skuld ej sker av enskild person innebär detta avstängning från samtlig SVERAK-verksamhet.

Styrelseprotokoll nr 4/12, 25 augusti 2012

sid 4 (13)

Väckt fråga

Kostnad försändelser utanför Sverige

Sedan flera år tillbaka har förbundet, för att täcka den ökade portokostnaden, differentierad avgift för Våra Katter som
sänds till enskilda klubbmedlemmar utanför Sverige. Som en konsekvens borde även portokostnaden täckas för det
fall beställning av stamtavla, transfer, uppfödardiplomering och liknande sker.
Beslutades att vid försändelse av stamboksärenden och liknande som sker utanför Sverige tillkommer en kostnad om
50 kr per försändelse. Denna avgift inbetalas samtidigt med exempelvis avgift för registreringsanmälan.
Beslutades att denna avgift gäller från den 1 januari 2013.
Beslutades att informera via SVERAKs webbplats, genom cirkulärutskick samt direktskick till samtliga avelssekreterare.
Beslutades att för det fall korrekt betalning ej skett sänds betalningspåminnelse till berörd klubb fvb till berörd
person.

Väckt fråga

Tryckeri Våra Katter 2013

Beslutades att M Wirth Färdigh sänder offertförfrågan till tryckerier enligt sedvanliga rutiner.
§ 10 Projekt behandlades. Därefter lämnade L Kragh styrelsemötet.

§8

SVERAKs årsmöte
Dnr 12-10-70

Årsmöte 2013

A Sjödin rapporterade om svårigheter att hitta konferenshotell i norra delen av Sverige. Detta rörde både storlek på
konferenslokal likväl som antal rum men även kostnad för detsamma.
Sekr. efternot: Efter styrelsemötet fick A Sjödin kontakt med hotell Södra Berget i Sundsvall där årsmötet 2013 kommer
att avhållas.

Dnr 12-10-87

TUK – Årets Katt Prisutdelning

TUK har diskuterat frågan om arrangemanget Årets Katt i samband med SVERAKs årsmöte 2013.
Frågor uppstod även rörande publicering av utställningsresultat på SVERAKs webbplats – utställningsresultat har inte
uppdaterats sedan maj 2012 och då för utställning som arrangerades i mars 2012.
Beslutades att TUK, L Falk kontaktar Årets Kattuträknare för statusuppdatering och information.

§9

Skrivelser (inkl bordlagda)
Dnr 12-10-82

TUK – ”Anmälan” mot enskild medlem

TUK har vid flera tillfällen fått ”anmälan” mot enskild medlem som beter sig illa vid utställningar, har dålig
betalningsmoral av utställningsavgifter samt ”tiggt pengar” genom att ställa ut insamlingsbössa vid utställningsbur.
TUK ser allvarligt på detta och anser att agerandet ger dålig PR för kattsporten och utställningsverksamheten.
Beslutades att TUK kontaktar den enskilda medlemmens kattklubb och ber klubben att försöka påverka sin medlem.
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Dnr 12-10-91

Enskild medlem - skrivelse – rörande ”samarbete”

Bakgrunden till skrivelsen handlar om ”blodgruppsparning” och kontakt med Jordbruksverk med mera.
HKs ordförande U Wilderäng informerade om status i kontakter med myndigheter och då främst med Jordbruksverket.
Beslutades att HK sammanställer information till berörd person samt att denna information publiceras på SVERAKs
webbplats.
Nedan följer ett utdrag från den information som kommer att lämnas:
Den 16 januari 2012 fick SVERAK ta del av ett yttrande Dnr 31-14083/11 från Jordbruksverket.
Yttrandet gällde blodgruppsparningar då frågor uppkommit i samband med att en av våra uppfödare hade besök av
länsstyrelsen för att ansöka om tillstånd enligt 16§ djurskyddslagen.
Jordbruksverket anser att vi bryter mot denna paragraf när vi medvetet parar en B-hona med en A-hane då
kattungarna dör om man inte håller kattungarna ifrån kattmamman.
SVERAK skickade ett brev till Jordbruksverket och blev inbjudna till ett personligt möte vilket avhölls den 10 maj.
Handlingar som förklarar och motiverar nyttan med dessa parningar och förklarar risken med ett rent förbud har
skickats både från oss och andra parter med forskningsresultat och brev från både forskare och uppfödare till
Jordbruksverket.
Jordbruksverket har efter mötet sammanträtt med sina jurister och efter inbördes diskussioner nu kommit fram till den
lösningen som de anser rimlig. De öppnar upp för möjlighet att söka dispens hos Jordbruksverket för att para honkatter
med blodgrupp B med hankatter av blodgrupp A. Dessa dispenser där man motiverar vikten av tänkt parning kan
skickas både via epost och som vanligt brev till Jordbruksverket och normal handläggningstid är ca en månad.
Eventuella avslag kan överklagas.
SVERAK hade självklart hoppats på ett, för våra uppfödare, mer fördelaktigt svar. Samtidigt har Jordbruksverket inte
stängt möjligheten för att inkomma med starkare argument baserat på (nya) forskningsresultat, vilket skulle leda till
ett nyöppnat ärende och i den bästa av världar en annan tolkning. SVERAK ser inte därför detta som ett avslutat
ärende utan kommer fortsätta att samla in information.

§ 10

Projekt

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

M Wirth Färdigh – Förslag till skrivelse till programleverantör
M Wirth Färdigh har sammanställt fakturor och underlag 24 månader bakåt i tiden och styrelsen konstaterar på nytt
att kostnaderna för programutveckling har skenat iväg.
Beslutades att kontakta programleverantör för att få till stånd ett personligt möte för diskussion om uppkomna
kostnader och hantering samtidigt som förbundets framtida programutveckling ska diskuteras. M Wirth Färdighs
skrivelse används som ett diskussionsunderlag under mötet.
Beslutades om förslag om deltagande från förbundets sida; M Wirth Färdigh och K Wikström (IT-styrgrupp), C Mikkelä
och L Kragh (IT-projekt Aladdin), U Wilderäng (IT-projekt FindUs) samt eventuellt ytterligare representant som är väl
insatt i avtals- och konsultfrågor.
Ersättning för deltagande sker i enlighet med förbundets ekonomiska rutiner.
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IT-projekt Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

Projektgrupp: Carin Mikkelä (projektledare), L Kragh, A-M Törnström, M Sundqvist, Camilla Ohlin & Lena Böörs
samt SVERAKs kansli, C Wennergren.

Dnr 10-10-158:8

Projektgruppen – önskade förändringar i Aladdin

Denna skrivelse diskuterades parallellt med ovanstående punkt och genomgång av förslag till skrivelse till
programleverantör.
Det finns ett flertal punkter där styrelsen anser att utveckling/rättning ska ske helt utan kostnad för SVERAK men detta
kommer att tas upp för diskussion vid personligt möte.
I enlighet med projektgruppens önskemål om förändringar beslutades:
1.
2.
3.
4.
5.

Uppdatering av uppfödarklass för att denna ska överensstämma med gällande regler.
Kattbild – kryssruta för att markera katt som absent tas bort.
Komprimerad resultatlista där alla nummer finns med oavsett om det finns resultat registrerat eller ej
Utskrift bedömningssedlar – justering av layout
Katalog – önskemål att födelsedatum skrivs ut för klass 18, kullklass

IT-projekt –FindUs - Stambok på nätet

Projektgrupp: U Wilderäng (projektledare), A Sjöberg samt SVERAKs kansli, A Färdigh & C Wennergren.

Projektgruppen informerade om kommande programutveckling – bland annat kommer en del hälsoinformation att
publiceras. Primärt avser denna information de raser där ett hälsoprogram idag finns i SVERAK och/eller FIFe.

Uppfödarseminarium

Projektgrupp: Styrelsens AU

Dnr 12-10-94

SVERAK-seminarium i Örebro söndagen den 21 oktober 2012

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 3/12 beslutades att SVERAK-seminarium skulle arrangeras i Örebro den 21 oktober 2012.
Inbjudan och program, för publicering i Våra Katter samt på SVERAKs webbplats, presenterades vid mötet.
Preliminära tider och tankar för dagen:
10.00-10.45

REK - Gör din röst hörd! Hur kan du som enskild medlem påverka beslutsgången i SVERAK/FIFe?

10.45-11.30

Agria – Skador och premiehöjningar – varför?

11.45-12.30

Foder/näringslära – Fodrets inverkan på hud och päls. Enklare näringslära

12.30-13.00

Världen utanför – SVERAK kontra andra förbund

14.00-16.00

Sussie Hellman Holmström – ”Varför gör kattägaren så?”

16.15-16.45

HK – Information om hälsoprogram och FindUs

16.45-17.15

TUK/RAK – Utställning – tävling eller reklam för katten?

17.15-18.00

Frågestund

Även om deltagandet är utan kostnad för SVERAK-medlemmar ansåg styrelsen att det finns många fördelar att veta
vilka och hur många som avser att deltaga. Anmälan om deltagande görs till SVERAKs kansli senast 121010.
Beslutades att SVERAK har en monter (med information och material) vid seminariet den 21 oktober 2012.

Assistenter

Projektgrupp: A-M Törnström

Arbete pågår.
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Omorganisation inom SVERAK

Projektgrupp: I Björkman, L Falk & M Wirth Färdigh

Dnr 12-10-9:2

Projektgruppen – Presentation av ett första utkast organisationsförändring

Det förslag som presenterades för styrelsen avser framför minskning av antalet ledamöter inom förbundsstyrelsen
samt att SVERAKs rasråd upphör.
En enig styrelse ansåg förslaget vara bra och genomtänkt.
Beslutades att presentera förslaget till SVERAKs årsmöte 2013 samt motionera om en stadgeändring och uppmana till
att en försöksverksamhet i den nya organisationen träder i kraft per omgående efter årsmötet 2013.
Beslutades att RAK, tillsammans med SVERAKs kansli, informerar enskilda aktiva och eventuellt blivande
rasrådsmedlemmar att inbetalning av råsrådsavgift ej ska ske för 2013 – i avvaktan på årsmötets beslut.

§ 11

Myndigheter
Dnr 12-10-67

Jordbruksverket – Remiss angående förslag till föreskrifter om anmälningspliktiga
djursjukdomar och smittämnen samt hantering av vissa smittämnen (sak.nr K4)

Remissen har tidigare sänts till HK för yttrande.
Remissvar skulle varit Jordbruksverket tillhanda senast 120720. Tyvärr missades detta datum vilket innebar att svaret
”förbundet tackar för möjligheten att ha fått yttra sig. Vi har inte några synpunkter eller något att tillägga till nämnda
remissförslag” aldrig kom Jordbruksverket tillhanda.

Dnr 12-10-71

Jordbruksverket – Remiss angående förslag till ändring i en föreskrift om utförsel av vissa djur,
sperma och ägg

Remissen har tidigare sänts till HK för yttrande eftersom remissvar skulle vara Jordbruksverket tillhanda senast
120710.
Beslutades att konfirmera det remissvar A Sjödin sänt – i samråd med SVERAKs kansli, till Jordbruksverket – att
SVERAK inte har något att tillägga till remissförslaget.

Dnr 12-10-80

Jordbruksverket – Remiss angående förslag till nya föreskrifter om förebyggande åtgärder
avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen (K112)

Remissvar ska vara Jordbruksverket 120916.
Beslutades att A Sjödin tillsänder remissvar att SVERAK inte har några synpunkter och/eller kommentarer.

Dnr 12-10-79

Jordbruksverkets djurskyddskonferens 121113 – Tema ” Avel och uthållig djurhållning”

Nedanstående text är utdrag från nyhetsbrev rörande konferensen:
”Genom avel påverkar vi hur våra djur ser ut och fungerar. Rätt avel ger också friskare djur med goda och uthålliga
egenskaper. Ensidig avel riskerar å andra sidan att öka antalet defekter hos djuren och göra dem sämre rustade att
möta olika miljöer. Detta är några av frågorna som tas upp på Jordbruksverkets djurskyddskonferens den 13 november
i Stockholm.
Idag sker avelsarbetet för många av våra djur utanför landets gränser. Som exempel föds alla avelsdjur för
slaktkycklingar upp i andra länder, vilket minskar våra möjligheter att påverka.
Vilka risker och möjligheter finns och vad kan vi göra för att uppnå en uthållig djurhållning med ett gott djurskydd?
Anmälningsformulär och program för djurskyddskonferensen kommer att presenteras på webbplatsen i höst. Notera
redan nu datumet för en intressant och lärorik dag! …
Tid: 13 november kl. 9:30–16:00
Plats: Stockholms universitet”
Beslutades att SVERAK representeras av I Björkman, E Löwdin, E Porat och U Wilderäng
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Dnr 12-10-32:4

Jordbruksverket – Sammanfattning av rapport från SKLD sektion djurhälsa och djurskydd samt
sektion kontroll och import 120604-05

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 6-10-96:59

Jordbruksverket – Kallelse/dagordning smittskyddsrådets möte 120905 i Stockholm

Beslutades att inte delta vid detta möte.
Nästa möte avhålls 121128 i Jönköping och beslut om deltagande fattas när kallelse/dagordning till detta möte
erhållits.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 12-10-22:7

Jordbruksverket: ”Nya generaldirektör..”

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:
”Leif Denneberg utsågs i dag av regeringen till ny generaldirektör för Jordbruksverket. Han tillträder sin nya befattning
den 1 september.

Dnr 12-10-22:8

Jordbruksverket: ”Samverkansråd verkar för bättre och effektivare djurskyddskontroller”

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:
”Jordbruksverket och länsstyrelserna har tillsammans bildat ett råd med uppgift att samordna löpande strategiska
frågor som rör djurskyddskontroller. Rådet ska bland annat arbeta för samsyn och verka för att djurskyddskontrollen
utvecklas mot att bli mer rättsäker, likvärdig och effektiv.”

§ 12

Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation
Dnr 12-10-72

Svenska Sällskapet för Djurtandvård, SSDt önskar samarbete för att kunna sprida information
om förebyggande vård på katter via SVERAK

SSDt är en ideell förening vars medlemmar består av veterinärer, tandläkare och djursjukvårdare. Föreningen sysslar
främst med kursverksamhet men även att sprida kunskap om djurtandvård.
SSDt önskar att via SVERAK sprida information om förebyggande tandvård på katter samt artiklar om FOPS ( feline oral
pain syndrome), FORL och feline gingivostomatit.
SVERAKs styrelse ser ett samarbete som mycket positivt och anser det som självklart att SSDt får sprida information
via SVERAK. HK och E Porat (för Våra Katter) håller kontakt med SSDt.

Dnr 9-10-17:14

A Börje - Rapport från Agrias skadeprövningsnämnd möte 120525

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr 12-10-95

E Löwdin – Rapport från representation vid SUKs utställning 120630-0701

Vid styrelsemöte nr 6/11 beslutades att E Löwdin och B Hansson skulle bemanna SVERAKs monter och representera
förbundet vid SUKs utställning 120630-0701.
Av rapporten framgår att SUKs utställning likväl som SVERAKs monter var en trevlig och positiv upplevelse.
Avslutningsord i rapporten: ”Vi vill båda rikta ett stort och varmt tack till SUK som tagit så väl hand om oss och till alla
trevliga människor som besökte oss i montern! Och så ett speciellt omnämnande till mannen med kolbullarna: de är
värda ett besök vid Sundsvalls Kattklubbs nästa utställning!”
Styrelsen tackade för rapporten. Därefter beslutades att lägga den till handlingarna.
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Information om olika raser vid utställningar
Arbete med rasfolder har pågått ett tag och SVERAK inväntar nu Royal Canins del i framtagandet.
Beslutades att tills vidare använda texter och bilder från rasfoldern och göra separata raspresentationer som kan
användas av klubbar med flera i olika sammanhang. Dessa underlag publiceras på SVERAKs webbplats. A Färdigh
åtgärdar.

§ 13

Kommittéer och rasråd
Dnr 12-10-88

RAK – Sammanställning enkät rasråd

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 5/11 beslutades att RAK skulle sända en enkät till samtliga rasrådsmedlemmar via e-post
för att efterhöra status, vad som krävs för att höja aktivitetsfaktorn osv. Skälet till detta var för att flera rasråd har låg
aktivetet och få medlemmar.
Enkät har nu varit utsänd och RAK har gjort sammanställning över inkomna svar.
Några frågor som ställdes var:
•

Hur hittade du rasrådet?

•

Varför blev du medlem i rasrådet?

•

Hur har SVERAKs rasrådsforum fungerat?

•

På vilket sätt kan rasrådens arbete förbättras?

•

Varför förnyade du inte medlemskapet? Kan du tänka dig att bli medlem igen?

Styrelsen konstaterade och beklagade att rasråden - för SVERAK som förbund likväl som för de enskilda
rasrådsmedlemmar – inte blivit och inneburit det man hoppades.
På nytt diskuterades och stärktes det beslut som fattats i samband med projektgruppens förslag om ny organisation;
att ”frysa” och avveckla rasråden 2013.
Skrivelser från SVERAKs kansli, utställningsansvarig samt TUK om förslag till information om burpoolshantering behandlades
parallellt med varandra.
Dnr 10-10-162:3

SVERAKs kansli, utställningsansvarig – Burpoolstatus 120822

Dnr 12-10-89

TUK – Förslag till information till klubbar rörande burpoolshantering

Burpoolen befinner sig för tillfället i ett bekymmersamt läge eftersom det i dagsläget finns tre containrar i stället för
fem ordinarie i omlopp. Kontakt med containertransportör angående de tillfälliga logistikförändringarna sker med täta
mellanrum.
Varje container har olika grad av behov av renovering/utbyte av material:
Container SVERAK1: Behov av tre nya burar samt två nya bord. Eventuellt behöver den kompletteras med två nya
benbockar samt ramp (kollas vid nästa utställning). Pallyften är provisoriskt lagad och verkar nu fungera ok.
Container SVERAK2: Vid styrelsemöte nr 3/12 beslutades att ta containern ur drift på grund av allvarliga rostangrepp
och transportera till företag i Gnosjö för genomgång och reparation. Vid samma möte beslutades även att förzinkning
av burarna ska ske. Enligt uppgift kostade detta cirka 75 kr per bur (inklusive moms). Vid detta möte presenterades
annan siffra; cirka 406,25 kr per bur. Detta innebär att totalsumman att återställa burpoolens skick i container 2 blir
drygt 90 000 kr (inklusive moms).
Container SVERAK3: Behov av sju nya burar samt fem benbockar.
Container SVERAK4: Containern står idag uppställd i Hallsberg efter åverkan (av idrottshallens personal) under
utställning i Forshaga 30/6-1/7. Enligt bedömning torde det vara möjligt för en mekanisk verkstad att slå ut bucklan
inifrån och täcka revan med plåt. Kontroll pågår av verkstäder i området för att kunna få en professionell bedömning
och prisuppgift.
Container SVERAK5: Akut behov har funnits av ny ramp samt 3 benbockar och beställning av detta har skett. Leverans
beräknas vecka 37 direkt till utställning.
I samband med diskussion om burpoolens status diskuterades klubbarnas hantering av burpoolen samt smutsiga och
trasiga burar.
TUK har gjort ett förslag till information till klubbar rörande burpoolshantering.
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Beslutades att renovera/byta ut material i container SVERAK1, 3 och 5 i enlighet med utställningsansvarigs rapport till
en maximal kostnad om 20 000 kr inklusive moms.
Beslutades att för container SVERAK2 beställa arbetet att renovera och förzinka samtliga burar i containern till en
kostnad om maximalt 90 000 kr inklusive moms. J Åkervall, SVERAKs kansli försöker att i möjligast mån förhandla ned
denna kostnad.
Styrelsen diskuterade huruvida kostnad för renovering av SVERAK2 ska ingå i allmänna underhållskostnader för
burpoolen vilket innebär en utjämning där samtliga klubbar som arrangerar utställning 2012 är med och delar på
kostnaden.
Beslutades att renovering av container SVERAK2 inte är att betrakta som allmänna underhållskostnader.
Beslutades att kostnad för denna renovering regleras mot balanskonto ”Försäkringsavgift burpool” där det finns
medel. Till detta ”försäkringskonto” betalade utställningsarrangerande klubbar, i form av försäkringsavgift, in 600
kronor per utställning under åren 2003-2007.
Beslutades att den klubb som haft container SVERAK4 är den som mot förbundet är ansvarig för att åtgärda skadorna.
Denna klubb får kontakta företag för att tillse att reparation sker snarast. J Åkervall, SVERAKs kansli informerar berörd
klubb.
Beslutades att från den 1 januari 2013 återinföra en avgift om 1 000 kr per utställningsarrangerande
klubb/utställningshelg som placeras på ett balanskonto som en ”underhållsfond för burpoolen”. Denna avgift
faktureras klubbarna efter avhållen utställning.
Sedan flera år har hantering av "städpeng" förekommit inom SVERAK. Detta har inneburit att klubb som mottar ej
rengjord burpool, som innebär att klubben får lägga ner avsevärt mycket mer tid vid uppackning, kan till kansliet
senast en vecka efter utställningen insända ett skriftligt ersättningsanspråk med beskrivning av hur den mottagna
burpoolen såg ut samt foton som styrker beskrivningen. Detta ersättningsanspråk ska av mottagande klubb även
sändas till föregående klubb för kännedom - därigenom får den föregående klubben möjlighet att bemöta
ersättningsanspråket. Svaret ska ha inkommit till SVERAKs kansli inom fyra veckor och om svar inte inkommit innan
dess anses att klubben har godtagit ersättningsanspråket. Om situationen uppstår kommer "städpeng" om minst
1 000 kr att utgå men beslut sker från fall till fall om nivå på "städpengen" som tillfaller den "drabbade" klubben
ifråga. Smärre reparationer ingår i alla klubbars åtaganden och innefattas inte i ”städpengen”. ”Städpengen" regleras
separat från gängse faktureringsrutiner efter avhållen utställning.
Beslutades att från den 1 januari 2013 upphör denna hantering av ”städpeng” inom SVERAK vilket innebär att vid
eventuella problem får berörda klubbar ha kontakt sinsemellan och diskutera eventuellt ersättningsanspråk.
Genom nedanstående beslut om ändrad hantering vid pack av burar i container har styrelsen en förhoppning att vissa
av dagens ”städpengsproblem” inte längre blir så aktuella.
Beslutades att från den 1 januari 2013 upphör den ”bonus” om 500 kronor som klubben erhåller när
gransknings/skaderapport inkommer fem dagar efter utställningen.
Beslutades att den avgift om 500 kronor som utgår (faktureras klubben) när gransknings/skaderapport inkommer
senare än två veckor efter utställningen eller inte inkommer alls kvarstår.
Beslutades att uppmana utställningsarrangerande klubbar att vid ankomst av container ska burarna göras rent med
desinfektionsmedel. Efter utställningen ska samtliga använda burar tömmas på sand/smuts/damm och vid behov ska
de dammsugas innan de packas ihop och placeras i containern. Däremot ska burarna inte rengöras med
desinfektionsmedel efter utställningen.
Skälet till detta beslut är bland annat att i möjligast mån förhindra den åverkan som kan ske på burarna när dessa
placeras i containern i fuktigt tillstånd.
Beslutades att TUK omarbetar den burpoolsinformation, som förelåg mötet, i enlighet med dagens beslut. När så skett
distribueras informationen med cirkulärutskick samt publiceras på SVERAKs webbplats klubbsida.
Idag betalar klubbarna en burpoolsavgift per certifikat – ett system som kan upplevas orättvist eftersom
transportkostnaderna blir lika stora oavsett om det är en kategoriutställning eller en 2-certifikatsutställning.
Beslutades att M Wirth Färdigh och L Madej arbetar fram ett förslag till nytt system för burpoolsavgifter.
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Dnr 12-10-90

TUK – Reflektioner från domare, utställare och funktionärer gällande den ”nya”
bedömningssedeln

Under två utställningar i somras testades det första utkastet på den nya bedömningssedeln som tagits fram. Den är
inte på något sätt tänkt som den slutliga versionen varför endast två utställningar valdes ut, Järva Kattklubb och
Skånes Kattklubb. Anledningen var att få bra geografisk spridning och olika domare. Samtliga domare hade i förväg
fått information om att testet skulle genomföras.
Bedömningssedeln är i A4-format och har inspirerats av några som använts utomlands. Rubrikerna var satta efter
ordningen i standarden och de delar som omfattade kattens anatomi hade i sin tur underrubriker. För varje rubrik
fanns det "kryss-rutor" där domaren skulle använda sig av ett spann mellan "EX+" till "G". Därutöver fanns det
utrymme att lämna egna kommentarer.
Den var dessutom utformad så att det var rutor för stämplar om katten blev NOM och/eller BIS. Tanken är att på sikt
ska inte bedömningssedeln delas ut förrän katten har tävlat färdigt, d.v.s. efter panel om den är nominerad. Även
detta testades på JKKs utställning.
Genom att på dessa utställningar samla in synpunkter har vi nu ett underlag att arbeta vidare med denna prototyp.
Många synpunkter har inkommit. Som alltid när det kommer något nytt råder viss förvirring. Men överlag kändes det
som om en förändring välkomnas. TUK avslutar sin rapport med en kommentar från en av domarna som hade varit
mycket negativ på lördag morgon till detta test.
"Efter 26 år händer det något – super!!"
Beslutades att tacka TUK för rapporten och lägga den till handlingarna.
Nästa klubb att testköra den ”nya” bedömningssedeln blir UK.

HK, U Wilderäng – Besök hos Svenska Kennelklubben, SKK
HK, U Wilderäng informerade att hon, i samband med SVERAK-representation, fått inbjudan till förbundet att besöka
SKKs kansli. Det är nu drygt 10 år sedan SVERAK var på ett besök där.
Beslutades att A Sjödin, HK och E Löwdin planerar ett gemensamt besök. Ersättning utgår i enlighet med förbundets
ekonomiska rutiner.

HK, U Wilderäng – Hälsoprogram inom SVERAK och FIFe
Det finns idag flera hälsoprogram och även om grundtanken är samma i samtliga är de utformade på olika sätt.
HK rekommenderar att dessa justeras så att det blir ”lika för alla”.
Beslutades i enlighet med HKs rekommendation.
HK ser över de hälsoprogram som finns inom SVERAK och kontaktar Carin Sahlberg, sekreterare i FIFes Health and
Welfare Commission för de hälsoprogram som finns hos FIFe.

§ 14

Disciplinnämnd
Dnr 12-10-48:3

§ 15

DN-beslut att lämna ärendet utan åtgärd

Internationellt samarbete
Dnr 12-10-69:2

FIFe – Rörande SVERAKs ansökan om World Winner

Vid styrelsemöte nr 3/12 aviserade TUK ett intresse att arrangera World Winner i Sverige och styrelsen beslutade att
M Wirth Färdigh skulle sända ansökan om World Winner i Sverige när ledigt datum finns.
Svar har nu inkommit från FIFe och SVERAK står numera på ”WW-listan” - i dagsläget är det närmast lediga årtalet
2021.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna och invänta 2021…
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Dnr 12-10-92

Väckt fråga – kvalificering SW

Frågor har uppstått rörande anmälningsförfarande till SW i Norge.
Beslutades att A Sjödin och L Falk tar kontakt med NRR för att reda ut frågan.

§ 16

Ärenden för kännedom
Dnr 12-10-68

GCCFs dokument: ”GCCF Breeding Policy”

A Sjödin har varit i kontakt med GCCF och SVERAK har nu tillåtelse att översätta /använda det material som önskas
under förutsättning att källhänvisning sker.

§ 17

Övriga frågor
Inga övriga frågor väcktes.

§ 18

Nästa styrelsemöte
Kommande möten:
Styrelsemöte nr 5/12; 121020 i Örebro. Till detta endagsmöte kallas inte samtliga ledamöter i kommittéerna att utan
endast kommittéordförande.
Styrelsemöte nr 6/12; 121201-02 i Borås. Till detta tvådagarsmöte kallas samtliga ledamöter i kommittéerna.
Om behov uppstår kan eventuellt e-postmöte hållas mellan de personliga mötena

§ 19

Mötets avslutande
A Sjödin tackade för dagens trevliga och effektiva styrelsemöte.

Borås 2012-09-11
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:
Göteborg 2012-09-12

Göteborg 2012-09-19

Annette Sjödin
Mötesordförande

Stellan Spetz
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