STYRELSEPROTOKOLL NR 5/12
fört vid SVERAKs styrelsemöte i Örebro
lördagen den 20 oktober 2012 kl. 10.30-17.35

SVERAKs styrelse

Ej närvarande styrelse

Närvarande
Ordförande Annette Sjödin
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
Ledamot 1 Ewa Löwdin

Vice ordförande Eva Porat
RAK-ordförande Ingrid Björkman
Suppleant Kenneth Wikström

Ledamot 2 Stellan Spetz
HK-ordförande Ulrica Wilderäng
RAK personlig ersättare Anna Sjöberg från § 6
REK-ordförande Lars Madej
TUK-ordförande Lotta Falk

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

§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, som avhölls dagen före SVERAKs seminarium som arrangerades i Örebro, var inte samtliga ledamöter i
kommittéerna kallade utan endast kommittéordförande.
Vice ordförande E Porat, RAK-ordförande I Björkman och suppleant K Wikström hade lämnat besked om ej
deltagande. RAK-personlig ersättare A Sjöberg trädde in för I Björkman.

§2

Val av justerare
Beslutades att välja M 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 12-10-31:4

Styrelseprotokoll nr 4/12 fört vid möte 120825

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 12-03-107

REK-ärende rörande dispensansökan med mera

REK har beslutat att lämna dispens för registrering, med avelsförbud på avkommorna, till dess intyg i enlighet med
hälsoprogrammet för ABY/SOM, har inkommit. Uppfödaren har betalt in hälften av stamtavleavgiften för kull äldre än
tre månader men eftersom ärendet även avsåg fråga om avbetalningsplan lämnades denna fråga över till styrelsens
AU. REK har även väckt ärendet till DN.
Styrelsens AU beslutade att uppfödaren, trots brister i intygen, erhåller stamtavlor. Samtidigt beslutades att bevilja en
avbetalningsplan med månatlig inbetalning. Kopia av inbetalningskvittona ska sändas kontinuerligt till SVERAKs kansli
(stambokföringen). Fram till dess skulden är reglerad i sin helhet tillåts inte uppfödaren att registrera ytterligare katter
hos SVERAK.
Styrelsen beslutades att konfirmera AUs beslut.
A Sjöberg anlände mötet

§6

Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor
Förslag till arbetsrutin rörande hantering av handlingar vid elevexamen
A Sjödin informerade om ett examenstest som sänts direkt till FIFe utan att förbundet först fått ta del av testresultatet
– ett resultat som lämnade mycket att önska. A Sjödin informerade att hon haft kontakt med elevansvarig B-M
Johansson och båda har uppfattningen att testet är underkänt.
Beslutades att konfirmera denna uppfattning och att elevexamen blivit underkänd.
Ny arbetsrutin: Vid ansökan om elevexamen sänds ansökan samt testresultat till SVERAK, via SVERAKs kansli, för
godkännande innan handlingarna sänds vidare till FIFe.

F.k.dom - FIFe ”lånar” SVERAKs blankettmodell
Sedan några år tillbaka har SVERAKs kansli, C Wennergren, sammanställt elevintyg i en blankettform i excel. FIFe anser
att denna blankett underlättar vid kontroll av intyg och frågar därför SVERAK om lov att få ”låna” modellen – något
som SVERAK givetvis tillåter.

HK och SVERAKs kansli, A Färdigh – Blankett: ”Veterinärt besiktningsintyg KATT”
SVERAKs blankett ”Veterinary exam form” utkom i slutet av 2011 och flera veterinärer och uppfödare har framfört
önskemål att den ska finnas i svensk version. Denna blankett är nu framtagen.
Beslutades att dokumentet, efter smärre justeringar, publiceras på SVERAKs hemsida samt distribueras med
cirkulärutskick.

Arbetsunderlag

Nytillkomna: Tolkningar/klarläggande

Vid styrelsemöte nr 4/12 konfirmerades sammanställning av punkter rörande tolkningar/klarlägganden fram till
årsskiftet 2011/2012. Ytterligare tolkningar/klarlägganden har tillkommit.
Beslutades att efter smärre justeringar konfirmera TUKs och HKs beslut. Dessa införs i dokumentet ”Sammanställning
”principbeslut”/tolkningar/arbetsrutiner..”.
Beslutades att sammanställningen publiceras på SVERAKs hemsida samt distribueras med cirkulärutskick.
Prisutdelning tävlingen Årets Katt
Beslutades att prisutdelning tävlingen Årets Katt äger rum den 130202 i samband med Nerikes Kattklubbs, NERK,
domarsupé i Örebro. Informationen publiceras på SVERAKs webbplats och ytterligare formalia, kostnader,
anmälningshantering mm, kommer framöver från NERK.
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Dnr 9-10-143:5

SVERAKs kansli, J Åkervall – 100 000 katter i SVERAKs id-register!

Den 17 september 2012 kl. 14.55 registrerades den 100 000:e katten – som blev en huskatt med namn Felix, född
120411. Han bor med sin matte i Väring, en bit norr om Skövde.
Felix’ matte hade förberetts genom telefonsamtal (blev överraskad och glad) och ett brev med information om när och
lite om hur uppvaktning skulle ske.
121019 – på väg mot Örebro och dagens styrelsemöte – besökte M Wirth Färdigh samt J Åkervall och A Färdigh från
SVERAKs kansli katten Felix med ägare. Det överlämnades ett inramat SVERAK-diplom, en jubileumsbok, ett
presentkort på en årsprenumeration på Våra Katter samt ett presentkort från Royal Canin. En förbeställd tårta med
kattens namn och SVERAK-logo togs med.
J Åkervall skriver en rapport med fotografier – tagna av M Wirth Färdigh – som kommer att presentera Felix för Våra
Katters läsare.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

§7

Ekonomi

Teknisk inköpsgrupp: Styrelsens AU

Dnr 12-10-23:9

M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport augusti 2012

Dnr 12-10-23:10

M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport september 2012

Beslutades att lägga ekonomisk rapport för augusti 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 mindre än fjoråret – alla har inte kallats till alla möten. Datautvecklingskostnaderna är stora och kommer att
öka.
Beslutades att efter genomgång lägga ekonomisk rapport för september till handlingarna.

Dnr 12-10-106

M Wirth Färdigh och L Madej – Förslag till bokningsavgift för burpoolen
gällande från den 1 januari 2013

Vid styrelsemöte nr 4/12 beslutades att arbeta fram ett förslag till nytt system för burpoolsavgifter. Idag
subventioneras de klubbar som arrangerar en-certifikats- eller kategoriutställningar av klubbarna som arrangerar tvåcertifikatsutställningar.
Då burpoolsavgiften är tänkt att tillsammans med eventuella bidrag från samarbetspartner finansiera transporterna
till och från SVERAKs utställningar är tanken är att en enhetsavgift ska tas ut oberoende av om klubben arrangerar en
en-certifikats, en två-certifikats eller en kategoriutställning i och med att transportkostnaden för burpoolen inte är
beroende av vilka katter som använder burarna under utställningshelgen.
Tidigare års användande ligger till grund för förslaget:
Nuvarande avgift per
container och certifikat

Föreslagen avgift
per container

7 000 kr

12 500 kr

Bokning minst 3 månader före utställning

8 000 kr

15 000 kr

Bokning 2-3 månader före utställning

10 000 kr

20 000 kr

Bokning 1-2 månader före utställning

15 000 kr

25 000 kr

Bokning 2 veckor - 1 månad före utställning

Efter närmaste årsskifte sker burpoolsutjämning. Utjämningen är ett "nollsummespel" och innebär att faktiska
kostnader för burtransporter, underhåll och reparationer fördelas lika över samtliga utställningar där burpoolen
använts. Detta kan för klubbarna innebära att förbundet fakturerar alternativt återbetalar under- eller överskott.
Beslutades att bifalla förslaget.
Beslutades att utställningsansvarig J Åkervall sänder information till de klubbar som bokat burpoolen för utställningar
avhållna från 2013.
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Dnr 12-10-107:6

M Wirth Färdigh – Sammanställning offertsvar; Tryckeri Våra Katter 2013

Fem offerter från tidningstryckerier förelåg mötet. Ett tryckeri hade lämnat förslag på tidning i något mindre format än
dagens A4.
Beslutades att välja samma tryckeri som under detta år vilket innebär företaget åtta.45 även under 2013.
M Wirth Färdigh meddelar tryckeriet samt Våra Katters tidningsredaktion.
Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar Våra Katter redaktör för att diskutera eventuell ändring av tidningsformat i
framtiden.

SVERAKs kansli, J Åkervall – Muntlig rapport om burpoolsstatus
Vid styrelsemöte nr 4/12 informerades att burpoolen var i ett bekymmersamt läge – fram till denna möteshelg var
endast tre av fem containrar i omlopp. Dessutom var varje container i olika grader av behov av renovering/utbyte av
material. J Åkervall rapporterade om dagsaktuell status:
Container SVERAK2: Denna container togs ur drift främst på grund av allvarliga rostangrepp. Samtliga burar i
containern har nu genomgått översyn; blivit förzinkade och vid behov lagade. Containern levereras och tas i bruk i
mitten av november 2012 av klubb i Stockholmsregionen.
Container SVERAK4: Containern har tidigare stått uppställd i Hallsberg efter åverkan under utställning i Forshaga 30/61/7. Vid styrelsemöte nr 4/12 beslutades att berörd kattklubb skulle tillse att reparation skulle ske snarast men
eftersom tiden har gått har beslutades att SVERAK skulle ta över och låter göra översyn av container och
containerinnehåll. Kostnaden för skadad container (buckla och reva på vägg) samt eventuellt skadat innehåll som följd
av buckla och reva kommer att faktureras berörd kattklubb. Kattklubben får driva ersättningsfrågan mot de som är
ansvariga för att ha åsamkat detta.
Beslutades att i samband att container lagas sker översyn av containerinnehåll. Vid behov förzinkas och lagas burar.

§8

SVERAKs årsmöte
Årsmöteslokal 2013 bokad i Sundsvall
A Sjödin informerade att hotell Södra Berget i Sundsvall är bokat för SVERAKs årsmöte 2013.
Beslutades att planera årsmöte 2014 i södra Sverige, helst i närheten av Malmö. A Sjödin kontrollerar lokaler i
regionen.

Anmälningsblankett och information till klubben årsmötet 2013
Anmälningsblankett kommer att sändas med kommande cirkulärutskick och publiceras på SVERAKs webbplats.

§9

Skrivelser (inkl bordlagda)
Dnr 10-10-151:13-15

Enskild medlem – Diverse frågor…

Beslutades att L Madej på nytt kontaktar berörd person för att reda ut de frågetecken som väckts rörande tidigare, av
styrelsen, fattat beslut.
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Dnr 12-10-128

SVERAK-klubb ansöker om ”recognition show” för la perm 120203

Enligt FIFes regler för uppfödning och stambokföring gäller bland annat:
”För att godkänna en ny ras, dvs. en ras som inte är godkänd av FIFe, måste följande villkor uppfyllas:
•

presentation av minst tre olika katter med en stamtavla som innehåller fem generationer av aktuell ras före katt
ifråga

•

dessutom måste femton olika katter som har tre olika generationer av samma ras före katt ifråga presenteras

•

alla presenterade katter måste vara minst sex månader gamla, vara registrerade i en FIFe-organisation och ägda
av FIFe-medlems individuella medlemmar.

Presentationen måste ske på en eller två internationella utställningar där minst fem medlemmar från FIFes Domar- och
Standardkommitté och Avels- och Registreringskommitté är närvarande. Avels- och Registreringskommittén ska
representeras av minst en medlem.
En hälsorapport ska presenteras där Hälso- och Välfärdskommittén har fått svar på ställda frågor (rörande antal kullar,
kattungar, kön etc).
Om presentationen sker på två olika utställningar måste detta ske inom sex månader.
Den preliminärt godkända rasen tilldelas en mentor (den FIFe-medlem som föreslog rasen) som, fram till dess rasen
erhåller fullt godkännande, ansvarar för att årligen tillställa FIFes Generalförsamling en skriftlig rapport om rasens
utveckling inom FIFe.
Det åvilar mentorn att sända motion om rasens slutliga godkännande.”
Kattlubben ansökan om att få ansöka om en ”recognition show” för la perm i Örebro 130202. Erforderliga domare från
FIFes JSC är inbjudna att döma på utställningen.
En förteckning över katter från rasen la perm, inklusive stamtavlor och hälsoaspekter kommer att sammanställas för
vidarebefordran till FIFes BRC och HWC.
Denna ”recognition show” delas upp i två delar; den första i Örebro och den andra i Holland 130303.
Samtidigt frågar klubben om att SVERAK är villig att agera mentor för denna ras, vilket innebär att det är SVERAK som
ska lämna motion till FIFe om ett preliminärt godkännande av la perm.
Motion till SVERAKs årsmöte i mars 2013 ska vara SVERAKs tillhanda senast den 1 december 2012.
Beslutades uppmana ”la perm-gruppen” att snarast insända underlag och material till SVERAKs kansli för vidare
befordran till berörda parter. A Sjödin skriver följebrev till underlagen.
Beslutades att RAK är kontaktperson/talesman för la perm.
Beslutades att i dagsläget ej ta beslut om mentorskap.
Beslutades att SVERAK inte tar några ekonomiska åtaganden. A Sjödin informerar berörd kattklubb om styrelsens
beslut.

§ 10

Projekt

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

Dnr 10-10-155:11

M Wirth Färdigh – Sammanfattning efter personligt möte med programleverantör 120927

I enlighet med beslut vid styrelsemötet nr 4/12, för bland annat diskussion om uppkomna kostnader och hantering av
programutveckling, åkte en delegation från SVERAK upp till ett personligt möte med programleverantör på plats i
deras kontor i Karlstad
Från SVERAK deltog; Carin Mikkelä, Lotta Kragh, Kenneth Wikström samt Michael Wirth Färdigh. Tre personer deltog
från programleverantörens sida.
På grund av restider började mötet 13.20 och avslutades med gemensam middag vid 18-tiden.
Programleverantören visade och förklarade varför tidsåtgången för att ta över Aladdin hade blivit så många timmar.
SVERAK visade sammanställningen av debiterade timmar och skillnaden mellan offererad tid samt våra önskemål.
Efter ett intensivt möte enades om att framtida samarbete ska innehålla en tydligare kommunikation mellan parterna.
De frågor och önskemål som SVERAK framförde kommer att besvaras.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
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Dnr 10-10-155:13

Minnesanteckningar efter telefonmöte med programleverantör och SVERAK 121010

Punkter som diskuterades var:
•

Eventuella frågor på tidigare inskickat fakturaunderlag

•

Projektgenomgång av aktuella leveranser
Testmiljö och uppgradering till SQL 2008
FindUs – stambok på nätet
Förbättring prestanda Aladdin
Spårning hälsostatus
E-bekräftelse Aladdin

•

Övrigt
Replikering till Aladdin och ID
Problemet för klubbar att gå on-line i Aladdin
Personligt möte i Borås 121015

Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Dnr 10-10-155:14

Minnesanteckningar efter personligt möte i Borås med programleverantör och SVERAK
121015

Mötet ledde bland annat till att viss ekonomisk kompensation erbjöds.
Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.
M Wirth Färdigh får styrelsens eloge för det arbete som nedlagts med att granska och sammanställa de underlag som
föranlett att SVERAK får viss kompensation för en del av de programproblem som uppstått.

Styrgruppen - Beslut om VPN-ansvar och inloggning
Bakgrund: På Aladdin-servern finns en tjänst som styr själva inloggningsprocessen för kattklubbarna - denna tjänst
stannar ibland av och ibland är det själva servern som stannar. Vid personligt möte med programleverantören (se
ovanstående punkt) diskuterades en lösning så att någon från SVERAK externt skulle kunna logga in och kontrollera
status.
Förbundet skulle alltså på så sätt komma åt och kunna åtgärda en del av de störningar klubbarna får - om det är
tjänsten eller servern som ligger nere kan vi vid behov göra omstart själva. Detta gäller framförallt helger och kvällar
då det kan vara svårt att komma åt programleverantörens personal. Styrgruppen rekommenderar inte att SVERAKs
kanslipersonal får detta ansvar för förbundets del.
Beslutades att VPN-ansvariga tills vidare är Carin Mikkelä, K Wikström och M Wirth Färdigh.
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IT-projekt Aladdin – Årets Kattprogram / utställningsprogram

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

Dnr 12-10-124

M Wirth Färdigh – Information om nytt program för utställningsresultat och beräkning av
”Årets Katt”

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 4/12 uppstod frågor rörande publicering av utställningsresultat på SVERAKs webbplats –
utställningsresultat hade inte uppdaterats sedan maj 2012 och då för utställning som arrangerades i mars 2012.
Det diskuterades även hur förbundet på ett snabbare sätt skulle kunna få ut utställningsresultat på webbplatsen
samtidigt som en enklare hantering av uträkning av tävlingen Årets Katt skulle kunna ske. Michael Wirth Färdigh åtog
sig att försöka skapa ett program (i excel) som skulle hämta tävlingsresultat direkt från utställningsprogrammet
Aladdin –detta program är nu verklighet!
Det blir skillnad mellan publicerade resultat: uppgifterna som presenteras under året är de uppgifter som finns i
aktuell utställningskatalog. Detta innebär att kattens uppgifter under året; titel, färg, ägare, kastreringsstatus, kan
variera. Vid presentation av slutlig Årets Kattlista kommer aktuell information om katten och dess ägare att hämtas
från SVERAKs stambok och ägarregister och därigenom uppdateras. Detta bland annat för att säkerställa att rätt
person erhåller brev inför prisutdelning inom tävlingen Årets Katt.
Detta nya program innebär att tidigare hanteringen, som har varit att anställd personal manuellt registrerat
utställningsresultat i databasen Sesam utifrån inskickade kataloger och resultatlistor och därefter skapat lista för
publicering på SVERAKs webbplats, nu upphör.
Beslutades att tacka M Wirth Färdigh och ge honom en stor eloge för nedlagt arbete.
Samtidigt beklagar styrelsen på nytt att utställningsresultat inte kontinuerligt publicerats tidigare under året.

IT-projekt –FindUs - Stambok på nätet

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

U Wilderäng och M Wirth Färdigh lämnade muntlig statusrapport.
Under början av vecka 42, måndagen den 15 oktober 2012 lyckades programleverantör att få igång
replikeringsfunktion från Sesam till FindUs vilket nu innebär att uppdatering sker mer eller mindre i realtid.
En del layouttekniska problem ska åtgärdas och nästa stora utveckling i FindUs är implementering av hälsostatus.

Uppfödarseminarium

Projektgrupp: Styrelsens AU

Cirka 55 personer har anmält sig till morgondagens seminarium.
Styrelsen gick återigen igenom seminariets agenda och upplägg.

Assistenter

Projektgrupp: A-M Törnström

Material för assistentinformation är avsänt för korrektur. När svar och synpunkter inkommit kommer materialet att
distribueras med utskick och publiceras på SVERAKs webbplats.

§ 11

Myndigheter
Dnr 6-10-96:60

Jordbruksverket – Minnesanteckning från Smittskyddsrådets möte 120905 i Stockholm

SVERAK hade ingen representant vid detta möte.
Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Dnr 6-10-96:61

Jordbruksverket – Besked om ändrad mötesdag

Besked har inkommit att mötet som var planerat att avhållas 121128 är flyttat till 121129 – plats Jönköping.
Dagordning kommer senare.
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Dnr 11-10-121:8

Jordbruksverket – Information/yttrande angående avel på honkatt med blodgrupp B med
hankatt med blodgrupp A

Dnr 11-10-121:9

SVERAK, U Wilderäng – Överklagan gällande Jordbruksverkets yttrande

Utdrag från yttrande: ”Enligt 4 kap 1 § i ovan nämnd författning får Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna om det finns särskilda skäl. Man kan alltså ansöka om dispens för att få använda en honkatt med
blodgrupp B i avel med en hane med blodgrupp A. Jordbruksverket kommer då att i varje enskilt fall bedöma om de
skäl som angivits kan betraktas som särskilda. Eventuellt avslagna dispensansökningar kan överklagas.”
SVERAK har sänt överklagande gällande Jordbruksverkets yttrande till förvaltningsrätten i Jönköping.
Beslutades att invänta ärendets utveckling. U Wilderäng fick en eloge för väl utfört arbete.

Dnr 12-10-79:2

Jordbruksverket – Program för djurskyddskonferensen 121113
Tema ” Avel och uthållig djurhållning”

Bland annat har SVERAK en punkt; SVERAKs arbete med kattavel där E Porat föreläser.
På grund av olika omständigheter har förändringar i SVERAKs representation skett.
SVERAK kommer att representeras av E Porat och E Löwdin.

Dnr 12-10-109

Socialstyrelsen & Jordbruksverket – Inbjudan till nationellt Antibiotikaforum 121116 i
Stockholm

Utdrag från inbjudan: ” Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med Jordbruksverket initiera
och ansvara för en nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.
En nationell samverkansgrupp har bildats där berörda myndigheter är representerade. För samverkan med övriga
aktörer kommer den nationella samverkansgruppen att arrangera ett årligt Antibiotikaforum. Detta ska utgöra en
plattform för samverkan mellan myndigheter, organisationer, näringsliv och andra intressenter inom området.
Antibiotikaforum ska ge möjligheter för de olika aktörerna att interagera, samarbeta, inventera behov och utbyta
information, kunskap och erfarenheter.”
Beslutades att tacka för inbjudan men inte sända representant till detta arrangemang.

Dnr 12-10-32:5

Jordbruksverket – Sammanfattning av rapport från SKLD sektion djurhälsa och djurskydd samt
sektion kontroll och import 120703-04 samt 12091011

Dnr 12-10-32:6

Jordbruksverket – Sammanfattning av rapport från SKLD sektion djurhälsa och djurskydd samt
sektion kontroll och import 121002

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

Dnr 12-10-67:2

Jordbruksverket – Återkoppling av remissammanställning rörande föreskrifter

Dnr 12-10-67:3

Jordbruksverket – Föreskrifter om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen
(SJVFS 2012:24, saknr K4)

Föreskrifterna träder i kraft 121101.
Beslutades att HK granskar de nya föreskrifterna för se vilka som berör katt. Dessa sammanställs och information ges
inom förbundet.
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Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 12-10-22:8

Jordbruksverket: ”Resor med hund och katt ökar”

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:
”Sedan årsskiftet har beställningarna av sällskapsdjurspass ökat med över 50 procent. Enklare regler och lägre
kostnader kan vara orsaken. Hittills under 2012 har veterinärer och veterinärkliniker beställt över 20 000
sällskapsdjurspass, vilket är lika mycket som för hela 2011.
Reglerna för resande hundar och katter ändrades den 1 januari 2012. Kraven på antikroppskontroll och karantän
förändrades men grundkraven på id-märkning, rabiesvaccination och sällskapsdjurspass kvarstod. Avmaskningskravet
försvann men avmaskning rekommenderas fortfarande för hundar som kan ha kommit i kontakt med vilda
smågnagare utomlands.
Enklare regler och billigare att resa med djur
– Min reflektion är att djurägare nu väljer att skaffa pass och rabiesvaccination till sin hund för att vara redo inför en
eventuell resa framöver. Tidigare kostade det mer och var krångligare vilket gjorde att man ordnade
sällskapsdjurspass bara om man verkligen skulle resa, säger veterinär Maria Cedersmyg som arbetar med införsel av
sällskapsdjur.
Djurägare som har tänkt ta med sig sin hund eller katt på semester inom EU ska se till att djuret är korrekt id-märkt,
rabiesvaccinerat och har ett pass. Passet skaffar man hos sin veterinär, som noterar utförda vaccinationer och
behandlingar i det.”

§ 12

Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation
Dnr 12-10-108

Branschorganisationen Svensk Djursjukvård – Inbjudan till branschmöte 121122-23 i Bro,
Stockholmsregionen

Målgrupp för branschmötet är representanter för små och stora djursjukvårdsföretag, företrädare för
försäkringsbolag, veterinära myndigheter och intresseorganisationer samt veterinär press.
Beslutades att E Löwdin blir SVERAKs panelrepresentant. Ersättning för deltagande utgår i enlighet med förbundets
ekonomiska rutiner. A Sjödin kontaktar branschorganisationen för besked om anmälan samt för att reda ut en del
ekonomiska och praktiska frågor rörande deltagandet.

Reaktioner inkommit via e-post rörande höjningar av försäkringspremie
HK, Ulrica Wilderäng informerade om att kontakt/samarbete med försäkringsbolag pågår, bland annat när det gäller
skadestatistik för så kallade ”riskraser” med mera.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 8-10-187:6

Agria efterlyser Djurens Hjälte 2012

Information om Djurens Hjälte har publicerats på SVERAKs webbplats.

§ 13

Kommittéer och rasråd
12-10-111

RAK – Vidarebefordrat fråga rörande äskande från rasrådsmedel (ref dnr 11-10-121)

Frågeställaren samlar in pengar som bidrag till resa till Förvaltningsrätten i Jönköping och önskar bidrag från de medel
som finns inom SVERAKs rasråd.
Beslutades att inte bevilja äskandet. M Wirth Färdigh besvarar frågeställaren.

Styrelseprotokoll nr 5/12, 20 oktober 2012

sid 9 (12)

Dnr 10-10-121:4

TUK rörande ras-BIS

110101 trädde ny FIFe-regel i kraft rörande Ras-BIS.
Vid styrelsemöte nr 4/10 fattade styrelsen beslut, efter förslag från TUK, att inte ge klubbarna möjlighet att arrangera
denna form av uttagning vid internationella utställningar.
Med tiden har intresset för Ras-BIS ökat och TUK föreslår nu att det tidigare beslutet hävs (tas bort).
Beslutades att i enlighet med TUKs förslag. Detta beslut gäller med omgående verkan från dagens datum vilket
innebär att från och med den 121020 är Ras-BIS vid internationella SVERAK-utställningar tillåtna.
Praktiskt innebär detta att NOM/BIS inte räknas till Årets Katt utan endast BIV för den kategori där Ras-BIS delas ut.

Dnr 12-10-119

TUK – Tävlingen Årets Katt – Behov av förändring?

Som en fortsättning av ovanstående beslut rörande Ras-BIS har TUK väckt frågor rörande uträkning och utveckling av
tävlingen Årets Katt.
Beslutades att styrelsen anser att förändringarna i TUKs förslag i grunden är bra men om förändring ska ske ska det
vara i en större omfattning än den som TUK föreslår.
Frågan återremitterades till TUK som arbetar vidare med och utvecklar förslaget.

Dnr 12-10-120

TUK – Scandinavian Winner, SW – vara eller inte vara 2015

Förslag från TUK att utöka arrangemanget SW att utöver Sverige och Norge även omfatta Danmark och Finland.
Beslutades att TUKs ordförande, L Falk tillskriver samtliga nordiska förbund för att efterhöra intresset om ett
samarrangemang kring Scandinavian Winner.

Dnr 12-10-123:2

TUK – Utvärdering av enkät rörande drop-in

TUK sände en e-postenkät 120629, till cirka 200 utställare, med frågor rörande deltagande vid drop-in-utställning. Den
utvärdering som skett baserades på 32 inkomna svar.
Beslutades att lägga utvärderingen till handlingarna.

§ 14

Disciplinnämnd
Dnr 12-10-96

DN-beslut om erinran.

Personerna det berör är SVERAK-diplomerade uppfödare och beslut om diplomering hanteras av SVERAKs styrelse.
Beslutades att eftersom erinran inte är att betrakta som en disciplinär åtgärd avsåg inte styrelsen att DNs beslut ger
något skäl att hantera frågan om SVERAK-diplomeringsstatus.

§ 15

Internationellt samarbete
Dnr 11-10-123:9

FIFe – Beslut mm från FIFes GF 2012 – även publicerade på FIFes hemsida

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
SVERAKs kansli, A Färdigh kommer att, tillsammans med REK, påbörja översättning och uppdatering av FIFes och
SVERAKs stadgar och regler.
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Dnr 12-10-69:3

FIFe – Rörande SVERAKs ansökan om World Winner

Vid styrelsemöte nr 4/12 inkom svar från att SVERAK stod på ”WW-listan” och att det närmaste lediga årtalet var
2021. Ny skrivelse har inkommit där FIFe meddelar att år 2015 blivit ledigt och att SVERAK är erbjuden att arrangera
World Winner i Sverige detta datum.
En enhällig styrelse beslutade att tacka ja till arrangemanget World Winner 2015. A Sjödin tillskriver FIFe.
Beslutades att snarast börja undersöka lämpliga utställningslokaler inom regionerna Malmö, Stockholm och Västerås.
Utställningslokal ska vara minst 5 000 kvm.
L Falk kontrollerar lokaler i regionerna Stockholm och Västerås. A Sjödin kontrollerar lokaler i region Malmö.
TUK tar snarast möjligt fram organisationsförslag för arrangemanget World Winner – exempelvis bemanning av
utställningens olika funktioner.

Dnr 9-10-33:8

För kännedom från FIFe: Malin Sundqvist ny domare kategori I

Dnr 9-10-91:6

För kännedom från FIFe: Glenn Sjöbom ny domare kategori II

Dnr 9-10-103:9

För kännedom från FIFe: Bertil Johansson ny domare kategori II

Dnr 9-10-140:9

För kännedom från FIFe: Zvezdan Memedov ny domare kategori II

Dnr 9-10-112:9

För kännedom från FIFe: Mats Askett ny domare kategori II

Dnr 9-10-113:6

För kännedom från FIFe: Lena Björkander (tidigare Söderstedt) ny domare kategori II

Dnr 10-10-5:7

För kännedom från FIFe: Ulrika Eriksson ny domare kategori III

Dnr 10-10-103:5

För kännedom från FIFe: Hans Lindberg ny domare kategori IV

Styrelsen ser det som mycket positivt att så många nya domare tillkommit – inom Sverige och inom FIFe!
Samtliga nya domare önskades lycka till!

Dnr 12-10-99:2

För kännedom från FIFe: Conny Jansson påbörjar elevgång kategori I

Dnr 12-10-93:3

För kännedom från FIFe: Cecilia Karlsson påbörjar elevgång kategori III

Dnr 12-10-105:2

För kännedom från FIFe: Ulrika Eriksson påbörjar elevgång kategori I

Beslutades att önska de nya domareleverna stort lycka till!

Ansökan om byte av förbund
Dnr 12-10-125

Ansökan från enskild person, Åland Finland att bli medlem i SVERAK-klubb

Principiellt brukar SVERAK inte ta emot medlemmar från andra länder/förbund med undantag från Åland eftersom
Suomen Kissalitto bett SVERAK att acceptera dessa medlemmar. Bekräftelse har inkommit från Suomen Kissalitto.
Beslutades att godkänna ansökan och vidarebefordra den till FIFe.
Från den 130101 kommer nya rutiner att gälla eftersom denna typ av ansökan då hanteras direkt mellan förbunden
och inte via FIFe såvida inte särskilda skäl föreligger.

§ 16

Ärenden för kännedom
Inga ärenden för kännedom förelåg mötet.

Styrelseprotokoll nr 5/12, 20 oktober 2012

sid 11 (12)

§ 17

Övriga frågor
Domarseminarium
Fråga väcktes rörande förbundets finansiering av domarnas deltagande vid FIFes domarseminarium. Denna fråga tas
upp på nytt vid möte nr 6/12 i samband med motioner till SVERAKs årsmöte 2013.

E Löwdin väckte fråga och förslag att hon och SVERAKs kansli, A Färdigh träffas för genomgång av underlag (frågebas)
för diplomeringstester. Förslag att detta sker i direkt anslutning till SVERAKs styrelsemöte nr 6/12 i Borås.
Beslutades i enlighet med förslaget. Ersättning sker i enlighet med förbundets ekonomiska rutiner.

§ 18

Nästa styrelsemöte
Kommande möte:
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 konstruktiva styrelsemöte.

Borås 2012-10-29
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:
Göteborg 2012-11-01

Borås 2012-10-30

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh
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