SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/12
fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 1 december kl. 9.00-17.30
samt delar av styrelsen söndagen den 2 december kl. 9.00-12.30
SVERAKs styrelse
Närvarande
Ordförande Annette Sjödin (lö-sö)
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh (lö-sö)
Ledamot 1 Ewa Löwdin (lö-sö)

Ej närvarande styrelse
Vice ordförande Eva Porat
RAK-ordförande Ingrid Björkman
REK personlig ersättare Marie-Ann Strand

Ledamot 2 Stellan Spetz (lö-sö)
Suppleant Kenneth Wikström (lö-sö)
HK-ordförande Ulrica Wilderäng (lö-sö)
HK personlig ersättare Anna Börje (lö)
HK-ledamot 2 Lotta Kragh (lö)
RAK personlig ersättare Anna Sjöberg (lö-sö)
RAK-ledamot 2 Maud Dickson (lö)
REK-ordförande Lars Madej (lö-sö)
TUK-ordförande Lotta Falk (lö-sö)
TUK personlig ersättare Ann-Marie Törnström (lö)

Övriga närvarande
SVERAKs kansli
Agneta Färdigh, protokollförare (lö-sö)
Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli (lö)
Johnny Åkervall, SVERAKs kansli (lö)

SVERAKs valberedning
Anna-Karin Rahm (lö)

TUK-ledamot 2 Malin Sundqvist (lö)

§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 lördagens möte var samtliga i förbundsstyrelsen kallade.
Till söndagens möte var inte personliga ersättare eller kommittéledamöter 2 kallade.
E Porat (vice ordförande) och I Björkman (RAK-ordförande) hade lämnat besked om ej närvaro. Inget
besked om närvaro hade inkommit från M-A Strand (REK personlig ersättare).
Suppleant K Wikström trädde in som ordinarie ledamot för E Porat och RAK-personlig ersättare A Sjöberg
trädde in för I Björkman.
Valberedningens sammankallande A-K Rahm var inbjuden att delta under styrelsemötet framför allt
rörande diskussioner om motionsförslaget om förändrad organisation; funktioner, mandatperioder med
mera.

§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.
Beslutades att behandla punkt 8, SVERAKs årsmöte efter § 18.
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§4

Föregående mötesprotokoll
Dnr 12-10-31:5

Styrelseprotokoll nr 5/12 fört vid möte 121020

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

Styrelsens AU

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

A Sjödin informerade att styrelsens AU hade behandlat och godkänt två ansökningar om ansökan om byte
av förbund – dessa återfinns som punkter under § 15.
Beslutades att konfirmera AUs beslut om godkännande.
§6

Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor
Dnr 12-10-124:2

M Wirth Färdigh – Sammanfattning status Årets Katt

Vid dagens styrelsemöte var statusen för Årets Katt 2012 att samtliga resultat – bortsett från en utställning
(som arrangerades 121117-18) var inne i systemet och rapporterade i form av delresultat för årets katt
inklusive BIV-listor.
Det har förekommit en del praktiska problem; felaktiga kattnamn och registreringsnummer och den del
programmeringsfel av BIV-beräkningen – detta har kunnat åtgärdas snabbt i och med att det finns
uppmärksamma tävlande i kattvärlden som meddelat upptäckta fel till kansliet. En del klubbar har inte
följt instruktionerna rörande export från utställningsprogrammet Aladdin vilket har lett till merarbete då
de inskickade filerna har behövt justeras och en del klubbar har skickat in resultat i form av filer som inte
har skapats med hjälp av Aladdin. Äldre resultat har inte funnits i form av filer, utan har återskapats ifrån
de resultat som klubbarna har haft liggande på sina hemsidor.
M Wirth Färdigh har observerat att det finns felskrivningar i SVERAKs nationella utställningsregler – de är
följdfel av uppdelningen i hane/hona för vuxna och kastrater och behöver inte motioneras bort utan
justeras i kommande regelverk. Rapporteringsblanketten kan göras om då programmet automatiskt
beräknar antalet närvarande katter i de olika kategorierna och grupperna.
I samband med rapportsammanställning har observerats att ett flertal huskatter har namn som strider mot
regelverket; stambokföringsregler – nationella arbetsrutiner, … paragraf 8 Huskattbevis. Enligt reglerna får
huskatter inte ha fler än ett namn och detta namn får bestå av maximalt 19 tecken.
Det finns dock inte anledning eller skäl att återkalla tidigare utfärdade huskattbevis – däremot är det av
vikt att framtida huskattbevis utfärdas i enlighet med denna regel.
Beslutades att länka ”Utställningsresultat” på SVERAKs webbplats direkt till klubbarnas kompletta
resultatlistor. M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, A Färdigh åtgärdar.
Beslutades att ge M Wirth Färdigh en stor eloge för det nedlagda arbetet.
SVERAKs kansli, A Färdigh – Några punkter i samband med uppdatering av regler
FIFe har översänt dokument med bifallna motioner vid FIFes GF 2012 – länk publicerad på SVERAKs
webbplats. Med detta underlag som grund - – tillsammans med SVERAKs årsmötesprotokoll – har SVERAKs
kansli, A Färdigh, gjort en första version av regelverk 2013.
Beslutades att tydligt markera, i respektive regelverk, huruvida paragraferna är en nationell arbetsrutin
eller ej.
Arbetsrutin i regelverket innebär ”information om hantering” – kan ändras beroende på omständighet =
inget årsmötesbeslut. Om det avser en ”nationell regel” är det SVERAKs årsmöte som beslutar om
eventuell ändring.
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Stambokföring och uppfödning: Nuvarande arbetsrutin; 5b. Registrering av kull: Registreringsanmälan
insänds i två exemplar, via den egna klubben, till SVERAKs stambokförare. Ett originalexemplar sänds till
SVERAK. Klubben arkiverar ett exemplar.
Vid söndagens styrelsemöte diskuterades arbetsrutin om direktskick av registreringsanmälan.
Beslutades att målet är att tillåta direktskick av registreringsanmälan och liknande handlingar från enskild
diplomerad klubbmedlem direkt till SVERAKs kansli - istället för att uppfödaren sänder in via kattklubb.
Detta beslut träder i kraft först när nedanstående punkter är klara:
Beslutades att som en konsekvens av ovanstående beslut komplettera nuvarande registreringsanmälan
för kattkull med en form av checklista som ovillkorligen ska fyllas i om direktskick sker.
Beslutades att SVERAKs kansli, A Färdigh och C Wennergren arbetar fram nya blanketter i samråd med A
Sjödin för diskussion vid möte nr 7/12.
Beslutades att diskutera frågan vid SVERAKs årsmöte 2013 inför en eventuell utökning som tillåter alla
uppfödare att sända in direkt till kansliet.
Stambokföring och uppfödning: Nuvarande arbetsrutin; 7. Införande av titlar i SVERAKs stambok:
1. Titlar registreras i SVERAKs stambok när tillförlitlig dokumentation insänts till SVERAK.
2. Tillförlitlig dokumentation är kopia av bedömningssedel från den utställning där katten erhöll titeln. På
bedömningssedeln ska kattens namn vara påfört av utställningssekretariatet, samt uppgift om kattens
registreringsnummer i SVERAK.
Genom nuvarande arbetsrutin/text kan tolkas att resultatlista från SVERAK-klubb inte anses vara tillförlitlig
dokumentation – vilket medför att förbundet inte kan påföra titlar efter inkomna resultatlistor.
Beslutades att följande arbetsrutin gäller från dagens datum:
Titlar registreras i SVERAKs stambok när tillförlitlig dokumentation, från den utställning där katten uppnått
titeln, har inkommit till SVERAK.
Utställning: 1.17
Utställningsarrangerande klubbs ansvar mot utställare och besökare
Det är utställningsarrangerande klubbs ansvar att: […]
Nytt nationellt SVERAK-tillägg efter beslut av SVERAKs årsmöte 2012: ”Arrangerande klubb ansvarar för att
burarna är desinficerade med, för ändamålet, funktionellt desinfektionsmedel före, under och efter
utställningen.”
Vid SVERAKs styrelsemöte nr 4/12 beslutades att uppmana utställningsarrangerande klubbar att vid
ankomst av container ska burarna göras rent med desinfektionsmedel. Däremot ska burarna inte rengöras
med desinfektionsmedel efter utställningen. Skälet till detta beslut var bland annat att i möjligaste mån
förhindra den åverkan som kan ske på burarna när dessa placeras i containern i fuktigt tillstånd.
Beslutades att L Madej informerar klubbarna om att ändring av ny regeltext sker i enlighet med
ovanstående beslut:
”Arrangerande klubb ansvarar för att burarna är desinficerade med, för ändamålet, funktionellt
desinfektionsmedel.”
Vid FIFes GF beslutades att från den 1 januari 2013 gäller att katt är fullvaccinerad även mot feline herpes
virus (kattherpes) i samband med utställning samt vid leverans. De allra flesta vaccin mot kattpest och
kattsnuva som används i Sverige omfattar även vaccin mot kattherpes – dock ska information ske genom
cirkulärutskick, på SVERAKs webbplats samt i Våra Katter snarast möjligt.
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Väckt fråga - M Sundqvist - Rörande medarbetare i Våra Katters redaktion
Vid flera möten, bland annat styrelsemöte nr 4/11 och nr 2/12 har framförts behov av ytterligare
medarbetare till redaktionen. Vid dessa möten beslutades att annonsera så snart redaktionen klarlagt
vilket behov som förelåg och inom vilka områden. Vid möte nr 2/12 beslutades att S Spetz, tillsammans
med E Porat, skulle göra olika varianter av annons för publicering i Våra Katter samt på SVERAKs
webbplats. Dessutom skulle annonsen/annonserna sändas med cirkulärutskick till klubbarna.
Annons publicerades i Våra Katter nr 3/12. Dock erhöll aldrig SVERAKs kansli annonsen för vidare
hantering.
Beslutades att M Sundqvist, i samråd med övrig tidningsredaktion, på nytt sammanställer ”annons”
(intresseanmälan) som sänds till SVERAKs kansli för publicering och distribution.
§7

Ekonomi

Teknisk inköpsgrupp: Styrelsens AU

Dnr 12-10-23:11

M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport oktober 2012

M Wirth Färdigh rapporterade att läget mer eller mindre är oförändrat mot föregående månads rapport.
Samtidigt konstaterades att även om medlemsantalet inte är lika högt som föregående år har det ökat
under året – det har tillkommit ett antal nya medlemmar sedan halvårsskiftet 2012.
Beslutades att efter genomgång lägga ekonomisk rapport för oktober till handlingarna.
12-10-141

M Wirth Färdigh – Rapport efter möte med externrevisor KPMG

M Wirth Färdigh hade personligt möte i Borås 121109 med externrevisor KPMG för att gå igenom de
förändringar som förbundet behöver göra i förvaltningsberättelsen för att anpassa den till den förändrade
skattelagstiftningen.
Många av förändringarna handlar om att konton ska buntas ihop på ett något annorlunda sätt jämfört
med idag, och därmed ge en ännu tydligare bild av förbundets ekonomiska status. De olika delarna ska
sorteras i en delvis annan ordning i förvaltningsberättelsen.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
M Wirth Färdigh – Formellt beslut att plusgirokonto 55 00 20-2 avslutas permanent
SVERAK har idag tre konton; ett bankgirokonto 630-2962 samt två plusgirokonton 63 02 96-2 samt
55 00 20-2.
Plusgirokonto 55 00 20-2 är mer eller mindre inaktivt och bör avslutas. För att göra detta kräver Plusgirot
ett formellt styrelsebeslut - protokollsutdrag ska bifogas uppsägningen.
SVERAKs styrelse beslutade vid styrelsemöte den 1 december 2012 att SVERAKs plusgiro 55 00 20-2
avslutas med omedelbar verkan.
Under 2013 kvarstår SVERAKs plusgiro 63 02 96-2.
SVERAKs styrelse beslutade vid styrelsemöte den 1 december 2012 att SVERAKs plusgiro 63 02 96-2
avslutas den 31 december 2013.
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Dnr 10-10-162:4

SVERAKs kansli, J Åkervall – Burpoolsstatus

Burpoolen har under året varit i decimerad genom att färre antal containrar varit i drift. Status för dagen
är att fyra containrar är i bruk.
Container SVERAK nr 4 har blivit transporterad till RKås för genomgång och är nu besiktigad. De åtgärder
som är påbörjade är rätning och svetsning. Kostnader för detta arbete (cirka 15 000 kr) kommer att
faktureras berörd kattklubb som sedan kan driva ersättningsfrågan mot de som är ansvariga för att ha
åsamkat detta. Vid styrelsemöte nr 5/12 beslutades att göra en översyn av det övriga materialet i
container SVERAK nr 4. Beräknad tidsåtgång – som är mycket svårbedömd - är cirka 48 timmar (två
personer).
Beslutades att – utöver lagning av skador uppkomna vid utställning och som ska faktureras kattklubb beställa översyn av containerinnehåll till en maximal arbetstidskostnad om 20 000 kr. Därtill tillkommer
kostnader för reparation samt eventuella utbyten av material.
Vid tidigare styrelsemöte har beslutats att burpoolen ska genomgå service med jämna mellanrum
vartannat eller var tredje år. Även för kommande översyn gäller; maximal arbetstidskostnad om 20 000 kr.
Från och med 1 januari 2013 kommer kostnader för denna form av underhåll att regleras från medel från
”underhållsfond för burpoolen”.
Det finns många fördelar att hos RKås ha ett mindre lager av ”reservmaterial” - bland annat vid
servicegenomgång samt för att ersätta skadat material i olika burpooler.
Förslag lämnades att beställa ett reservlager som omfattar: 20 burar, 20 benbockar och 10 plåtbord till en
beräknad kostnad som cirka 27 000 kronor.
Beslutades i enlighet med förslaget.
M Wirth Färdigh – Ekonomiskt beslut rörande årsmötesdeltagande
Vid SVERAKs årsmöte 2013 kommer presentation av bland annat e-postbekräftelser och rapport om
utveckling av Aladdin att presenteras. Förslag att projektledare för dataprojektet Aladdin, Carin Mikkelä
deltar vid årsmöte 2013 på förbundets bekostnad (resa, kost och logi).
Beslutades i enlighet med förslaget. M Wirth Färdigh informerar C Mikkelä.
Väckt fråga – A Färdigh och E Löwdin - Utveckling av SVERAKs webbplats
Under en längre tid har målet varit att se över och modernisera SVERAKs webbplats med funktioner som
utökar användbarheten. En del arbete har skett ”i det dolda” – men det är ett stort och omfattande
projekt.
I samband med att E Löwdin var på SVERAKs kansli 121129-30, för att tillsammans med A Färdigh göra
genomgång av underlag (frågebas) för diplomeringstester, diskuterades SVERAKs webbplats. E Löwdin
visade då den sida hon var delaktig i att arbeta fram – i det webbaserade programmet Drupal.
SVERAKs kansli, A Färdigh och E Löwdin har tidigare konstruktivt och med framgång varit arbetsgrupp (då
för framtagande av diplomeringstester) och förslag lämnades till styrelsemötet och följande beslutades:
Beslutades att, enligt förslag, tillsätta en arbetsgrupp, bestående av A Färdigh (SVERAKs kansli) och E
Löwdin för utveckling av SVERAKs webbplats. E Löwdin roll i arbetsgruppen kvarstår även om hennes
förtroendeuppdrag inom SVERAKs styrelse skulle upphöra.
Beslutades att utveckling, enligt förslag, sker i programmet Drupal.
Den licens som redan inköpts för webbutveckling kan möjligtvis, när utvecklingen går in i annan fas, säljas.
SVERAK har webbservern placerad i Karlstad, hos ett företag som utvecklar program och specialfunktioner
i Drupal. M Wirth Färdigh kontaktar företaget för vidare diskussion om webbplattform under
utvecklingsperioden samt grunduppsättning av webbplats.
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Inköp av ny frankeringsmaskin till SVERAKs kansli
SVERAKs frankeringsmaskin gick sönder under hösten 2012 och har en längre tid varit på översyn för
nödvändig reparation - kansliet har under denna period haft en lånemaskin. Det konstaterades dock vara
omöjligt att laga maskinen varför offerter tagits in.
Beslutades att inköpa en ny frankeringsmaskin till en kostnad om cirka 22 000 kr (inkl. moms).
§8

SVERAKs årsmöte

Denna punkt behandlades mellan § 15 och 16
Motioner
Det har i år inkommit ett fåtal motioner. Dessa diskuterades och bereddes under lördagens styrelsemöte.
En motion väckte en hel del diskussioner – både vid lördagens och vid söndagens möte – godkännande av
LPL/LPS. Beslutades att A Sjödin kontaktar berörda personer för att begära kompletterande handlingar.
Ytterligare en motion ankom via e-post sent lördag kväll – denna bereddes under söndagens möte.
REK ansvarar för sammanställning av inkomna motioner och kompletterar med ”Styrelsens förslag till
beslut”.
Fråga från klubb rörande utställningsmaterial
En klubb hade inkommit med en fråga – för eventuell motion – rörande vilket material som ska insändas –
och bevaras – av förbundet. Enligt regler för utställning, § 1.10:
1.10 Utställningsarrangörens ansvar
d. för en tid av minst tre år, bevara följande dokument:
• kopior av alla bedömningssedlar
• kopior av panellistor över katter som nominerats till Best in Show
• domarnas nomineringslistor i original
• utställningskatalog
•
resultatlista, även över ej närvarande (absent) katter.
Idag sänder klubbarna in kopior av bedömningssedlar, utställningskatalog och resultatlista. Dessa förvaras
i minst tre år på SVERAKs kansli.
Beslutades att klubbarna även sänder kopior av panellistor över katter som nominerats till Best in Show
samt domarnas nomineringslistor i original till SVERAKs kansli för arkivering.
SVERAKs kansli, J Åkervall informerar klubbarna om beslutet.
Dnr 12-10-148:3

M Wirth Färdigh – Sammanfattning av offerter inför SVERAKs årsmöte 2014

Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar ett av hotellen i Malmö för mer utförlig information. Ärendet
tas upp på nytt vid nästa styrelsemöte.
Vid söndagens möte beslutades att be SVERAKs kansli, A Färdigh att hon även detta år skriver förbundets
årsberättelse i samråd med förbundsstyrelsen.
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§9

Skrivelser (inkl bordlagda)
Dnr 10-10-151:13-16

Enskild medlem – Diverse frågor…

Fortsättning från föregående möte…
Beslutades att eftersom det inte finns några avelsrestriktioner på den aktuella katten är det upp till den
enskilda medlemmens att besluta huruvida den aktuella honan ska användas i avel eller ej.
Förtydligande: Förbundet har inte beslutat om några avelsrestriktioner för den aktuella katten.
SVERAKs styrelse anser med detta svar att ärendet är avslutat. Eventuell ytterligare korrespondens skall
skickas via den enskilda medlemmens kattklubb. A Sjödin besvarar skrivelsen.
Dnr 12-10-138:1 & 3 Enskilda medlemmar – Åsikter om sida på Facebook
Styrelsens AU har haft detta ärende – och beslutat att lämna det till styrelsen.
Beslutades efter diskussion att SVERAK/förbundet inte har ”copyright” och att förbundsstyrelse inte kan
styra olika ”internetforum”, exempelvis Facebook eller besluta om vem som får vara med eller ej. A Sjödin
besvarar skrivelsen.
Beslutades att efter SVERAKs årsmöte 2013 ha som mål att tillsätta en arbetsgrupp för att diskutera
SVERAKs deltagande på Facebook.
A Sjödin informerade muntligt om ett stambokföringsärende som på grund av bristande kommunikation,
framför allt mellan berörd kattklubb och enskild uppfödare, lett till stämningsansökan mot förbundet.
Efter att A Sjödin tog personlig kontakt med motpart och informerade om krav om intyg och bakgrund till
ärendet beslutade motparten att återkalla stämningsansökan.
Samtliga handlingar i ärendet fanns att tillgå vid mötet för de ledamöter som var ville ta del av dessa –
dock erhölls inga kopior.
En följddiskussion, föranledd av ovanstående ärende, ledde till ny arbetsrutin för stambokföraren som
ersätter nuvarande rutin där det åvilar kattklubben att kontakta uppfödaren.
Beslutades att för det fall registreringsanmälan inkommit till förbundet, ej komplett eller korrekt, sänds
begäran om komplettering/justering per e-post direkt till uppfödaren samt för kännedom till uppfödarens
kattklubb. Om uppfödaren ej har aktuell e-postadress sänds begäran brevledes och e-post sänds till
uppfödarens kattklubb. Detta beslut gäller per omgående.
§ 10

Projekt

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

Muntlig rapport efter telefonmöte 121130 med extern programleverantör
Från SVERAK deltog M Wirth Färdigh, C Mikkelä, K Wikström, L Kragh och U Wilderäng
Bland annat diskuterades:
•
•
•

Förbättrad replikering från Sesam till Aladdin och ID
Felrättning FindUs, efter underlag från SVERAK. En del är åtgärdat och en del återstår att åtgärda
bland annat att titlarna inte får plats i detaljvyn.
Förbättringar 2012 (Aladdin) efter underlag från SVERAK.
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IT-projekt Aladdin – Utställningsprogram

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

En del av telefonmöte 121130 avsåg Aladdin. Flera av de punkter som påtalats tidigare kommer att
åtgärdas av programleverantören kommande vecka.
M Sundqvist meddelade att information om Aladdin publicerats på SVERAKs webbplats, bland annat FAQ vanliga frågor och svar. Detta verkar ha haft genomslag eftersom det inkommit färre frågor än tidigare.
Även Facebook-gruppen Aladdin verkar ha varit ett stort stöd och support för de utställningsarrangörer
som använder Aladdin.
E-postbekräftelsen är att betrakta mer eller mindre som klar.
Beslutades att Min Kattklubb, MIN blir testpilot att använda denna nya funktion.
IT-projekt –FindUs - Stambok på nätet

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

En del av telefonmöte 121130 avsåg FindUs.
SVERAK inväntar förstudie och kostnadsförslag att få tillstånd implementering av hälsostatus.
Dnr 12-10-152

M Wirth Färdigh - FindUs-rapport ”Historia skrivs mer eller mindre varje dag…”

M Wirth Färdigh lämnade sammanfattning av status för inmatning i Sesam / FindUs.
FindUs invigdes 120317 – då med 300 202 katter i databasen. Antalet har ökat kontinuerligt – och fram till
121201 med inte mindre än med drygt 28 000 katter inklusive nyregistreringar!
Det är framför allt M Wirth Färdigh och Agneta Färdigh som arbetat – ofta kvällstid – med att från gamla
registerkort lägga in katt – efter katt – efter katt…: Status ”för dagen” var att från registerkort har:
cirka 11 000 perser registrerats (under åren omkring 1985-1987) - varav cirka 1 000-1 500 katter av Lena
Börs och Anne-Marie Törnström som gjort detta i samband med ”helgaktivitet”.
Kvar att åtgärda/ registrera: cirka 25-30 000 perser/exotic
cirka 5 500 norska skogkatter registrerats (åren 1985-1993) – därmed är samtliga skogkatter inne i
databasen!
drygt 4 500 siameser registrerats - varav drygt cirka 750 katter av Carin Mikkelä i samband med
”helgaktivitet”.
Kvar att åtgärda/registrera: cirka 5 500 siameser och övriga kategori IV
cirka 1 500 ”urgamla” katter registrerats – från SKs och VKs gamla registerkort. Efter detta arbete kan vi
hälsa de äldsta katterna, enligt dokumenterade födelsedatum, välkomna: Lillgubben född 1926-05-10 och
Missen född 1922-08-12 – båda perser (då angivna som angora).
Samtidigt framförs ett stort tack till Ferenc Ung som mikrofilmat stamtavlor fram till slutet av 1960-talet!
Tyvärr konstateras att den utlovade och saknade helig birma-pärmen ännu inte hittat hem till SVERAK…
Under ”inmatningstiden” har en del iakttagelser gjorts och dessa bör med tiden kontrolleras och åtgärdas
(när samtliga registerkort är klara):
1) Stamnamn behöver gås igenom i detalj då det visat sig finnas flera dubbletter av stamnamn – inom
och utom SVERAK
2) En kontroll måste göras för att hitta SVERAK-katter som felaktigt har fått avkommor med IDPstamnamn – och vice versa.
3)

Förbund; namn och förkortningar bör kontrolleras och kompletteras. Det finns intresse och behov att
publicera en lista på FindUs-sidan – för att tydligare visa vilka förbund som förekommer i
stamtavlorna.

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna samtidigt som styrelsen tackar för ett gott nedlagt arbete!
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Beslut vid söndagens möte:
M Wirth Färdigh kommer att, 121215, tillsammans med Lena Böörs, Rolf Jonsson och A Färdigh att arbeta ideellt med
registrering i FindUs. Förbundets enda kostnad för detta arbete är reseersättning för L Böörs och R Jonsson samt
ersättning för mat.

Assistenter

Projektgrupp: A-M Törnström

A-M Törnström rapporterade att slutgranskning av materialet pågår.
World Winner 2015
Projektgrupp:

Denna punkt diskuterades under söndagens möte.
§ 11

Myndigheter
Dnr 6-10-77:48

Jordbruksverket – Inbjudan till referensgruppsmöte i Jönköping 121120

Dnr 6-10-77:49

SVERAKs kansli, C Wennergren – Personliga reflektioner från möte 121120

Dnr 6-10-77:50

Jordbruksverket – Minnesanteckningar från möte 121120

Representation av SVERAKs kansli, C Wennergren enligt beslut av styrelsens AU. Utöver skriftlig rapport
lämnade C Wennergren en muntlig.
Agendan för dag omfattade bland annat:
•
•
•
•
•

Information om vårdhygien och arbetet mot resistenta bakterier
Nytt fenomen i smugglingens spår; hur man ”tvättar” valpar i Sverige med hjälp av bulvantikar
Djurskydd/trpt-kontrollen i oktober
Samarbete med länsstyrelsen om § 16-tillståndet, djurförbud etc
En del om nuläget i förhandlingsförordningarna, nya smittor i Sverige och Norge (framför allt med
rumänska smuggelhundar) med mera

Det är ännu inte klart med Mattillsynet i Norge om vad som kommer att gälla framöver vid införsel.
Under januari 2013 beräknas ny statistik rörande smådjur inkomma från SCB – indikationen är att antalet
katter likväl som antalet hundar har ökat.
Information om vårdhygien är på gång – detta berör då inte bara vårdinrättningar utan även t.ex
hunddagis, stallar, äldreboenden med hund/katt och liknande.
Grekland har rapporterat fynd av rabies på räv och betraktas därför inte längre som rabiesfritt. Inga
dispenser för införsel av valpar/kattungar som är under tre månaders ålder kommer att beviljas från
Grekland.
Nästa möte för referensgruppen för hund- och kattfrågor är 130516 hos Jordbruksverket i Jönköping.
Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.
Dnr 6-10-96:62

Jordbruksverket – Inbjudan till smittskyddsrådsmöte i Jönköping 121129

Representation av SVERAKs kansli, C Wennergren enligt beslut av styrelsens AU. På agendan för dagen var
bland annat att närvarande organisation skulle presentera sitt internationella arbete och organisationer de
deltar i.
Styrelsens AU, C Wennergren och A Börje hade före mötet diskuterat vad som var av primärt intresse att
informera om och M Wirth Färdigh hade sammanställt en powerpoint-presentation.
C Wennergren rapporterade muntligt att det varit ett mycket trevlig möte och att ”kattvärldens” arbete
och inriktning imponerat på mötesdeltagarna.
Beslutades att lägga kallelsen till handlingarna.
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Dnr 12-10-137

Regeringskansliet/Landsbygdsdepartementet - Remiss rörande införande av
regressrätt för staten i samband med bekämpning av djursmittor

Beslutades att HK, U Wilderäng tar del av remiss och promemoria inför remissvar. Därefter besvarar A
Sjödin remissen enligt sedvanliga rutiner.
Dnr 10-10-79:4

E Löwdin – Rapport från Jordbruksverkets Djurskyddskonferens 121113

Tema för året var Avel och uthållig djurhållning.
Efter att Jordbruksverkets chef, Leif Denneberg, öppnat följde flera föreläsare.
Som talare nummer två var Eva Porat, SVERAK, som började med att presentera förbundet och FIFe. Hon
redogjorde för vilka regler som styr kattuppfödares verksamhet i landet. Eva presenterade kort de fyra
raskategorierna.
Övriga föreläsare var:
•

Johan Loberg från SLU som höll ett anförande angående ”avelsperspektiv”

•

Lotta Waldenstedt, rikslikare för svensk kyckling Agria, talade om kycklingavel

•

Nils Lundeheim, SLU, talade om att det svenska avelsarbetet med gris läggs ner

•

journalisten och författaren Daniel Öhmans anförande hade rubriken ”Har vi gått över gränsen”

•

Lina Jönssons, SLU, föreläste om ”Hälsa och exteriör - något att bry sig om inom hästavel?”

•

Lars Ewaldsson, Göteborgs Universitet, talade om försöksdjur

•

Emma Hansson, Länsstyrelsen Skåne, redogjorde för ett ärende bland Shar Pei-kennlar i Skåne

•

Pontus Elvingsson, Livsmedelsverket, talade om varför man arbetar för att avla fram enkönade
matfiskpopulationer.

•

Åke Hedhammar från Kennelklubben pratade om SKKs samverkan i hundskyddsfrågor med fokus på
avelsaspekten.

•

Helena Röcklinsberg, SLU hade ett anförande med rubriken ”Avel som avel? Finns det någon etisk
skillnad mellan bulldog och Belgian blue?”

”Den massiva föreläsningsdagen avslutades med en paneldiskussion där samtliga närvarande föreläsare
deltog.
Det var fantastiskt intressant att få vara med om ännu en mycket intressant Djurskyddskonferens. Ser med
spänning fram emot vad nästa års tema blir.”
Beslutades att tacka E Löwdin för den utförliga rapporten – samt för representation. Därefter lades
rapporten till handlingarna.
E Löwdin – Muntlig rapport efter branschorganisationen Svensk Djursjukvård
branschmöte 121122-23 i Bro, Stockholmsregionen
E Löwdin representerade SVERAK vid detta branschmöte som panelrepresentant i en diskussionspanel
tillsammans med representanter för små och stora djursjukvårdsföretag, företrädare för försäkringsbolag,
veterinära myndigheter och andra intresseorganisationer samt veterinär press var inbjudna till en
diskussionspanel.
Denna typ av representation är viktig eftersom det ger, förutom möjlighet att delta och yttra sig, SVERAK
möjlighet att profilera sig och visa att vi är en aktiv part att räkna med när det gäller katt.
Dnr 12-10-32:7

Jordbruksverket – Sammanfattning av rapport från SKLD sektion djurhälsa och
djurskydd samt sektion kontroll och import 121105-06

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
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Dnr 11-10-121:10

Via HK, Ulrica Wilderäng; Förvaltningsrätten i Jönköping – Beslut i frågan ”avel på
honkatt med blodgrupp B med hankatt med blodgrupp A”

Dnr 11-10-121:11

HK, U Wilderäng – Hur går vi vidare…

Beslutades att HK skriver en ingress och därefter ska denna tillsammans förvaltningsrättens beslut
publiceras på SVERAKs webbplats. Före publicering ska privatpersoners namn vara ”maskade” (borttagna).
Beslutades att det är upp till varje uppfödare att tolka förvaltningsrättens beslut.
Beslutades att tacka HK för ett fantastiskt arbete och insats!
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 12-10-22:9

Jordbruksverket: ”Resor med hund och katt ökar”

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:
”Djurskyddskonferensen har blivit ett mycket viktigt och uppskattat tillfälle för verket att träffa olika
aktörer inom djurskyddsområdet. Deltagarintresset är mycket stort och i år har närmare 300 deltagare
anmält sig.
I år handlar konferensen om avel och uthållig djurhållning.
– Ett gott avelsarbete ger sunda och hållbara djur, och här har vi i Sverige varit föregångare inom många
områden. Vi ser dock också hur en snäv avelsbas eller önskemål om ett speciellt utseende kan leda till
defekter och lidande för djuren. Avelsfrågor är viktiga ur djurskyddsperspektiv, och jag hoppas att
konferensen kan bidra till att medvetandegöra detta, säger Helena Kättström, djurskyddschef på
Jordbruksverket.”

Dnr 12-10-22:10

Jordbruksverket: ”Ökad samverkan kring antibiotikaresistens”

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:
”Den 18 november varje år uppmärksammas problemet med antibiotikaresistens i hela Europa under
namnet European Antibiotic Awareness Day. I Sverige anordnas därför idag för första gången
Antibiotikaforum som en del av den nya nationella samverkansfunktionen mot antibiotikaresistens och
vårdrelaterade infektioner.
Under Antibiotikaforum som ska arrangeras årligen knyter aktörer från alla sektorer kontakter och utbyter
av information, kunskap och erfarenheter. Drygt ett hundratal personer deltar och representerar olika
aktörer med ansvarsområden som täcker djur, människor, livsmedel och yttre miljö.
Nationell samverkan: Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Jordbruksverket
bilda en nationell samverkansfunktion för det sektorsövergripande arbetet. Uppgiften är att stödja och
underlätta samverkan genom utbyte av information, identifiering av kunskapsluckor och eventuella
otydligheter i ansvarsfördelning mellan myndigheterna.
Det direkta arbetet och specifika aktiviteter mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner
kommer liksom tidigare att genomföras inom de myndigheter, organisationer och nätverk som på olika
sätt är berörda.”
…
”Antibiotikaresistens är ett globalt hot mot såväl folkhälsan och djurhälsan som hela den moderna hälsooch sjukvården. Sverige har ett gott läge jämfört med många andra länder, men med ökad rörlighet av
människor, djur, livsmedel och andra varor kommer åtgärder för att begränsa antibiotikaresistens att bli
allt viktigare.
– Att begränsa antibiotikaresistensen på djursidan är viktigt ur flera aspekter, dels för att begränsa
spridning till människor, dels för att kunna ha en hållbar djurhållning. Det är därför viktigt med
smittskyddsförebyggande åtgärder för att hålla djuren friska. Friska djur behöver inte antibiotika, säger
Leif Denneberg, generaldirektör för Jordbruksverket.”
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§ 12

Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation
Dnr 12-10-150

M Wirth Färdigh – Sammanfattning av personligt möte 121128 med Royal Canin i
Göteborg

Vid möte 121128 deltog för SVERAK A Sjödin och M Wirth Färdigh och dessa rapporterade om ett trevligt
personligt möte. Samarbetsavtal mellan SVERAK och Royal Canin är tecknat för de kommande tre åren.
§ 13

Kommittéer och rasråd
Dnr 12-10-119:2

För kännedom - TUK – Tävlingen Årets Katt – Behov av förändring?

Vid årsmötet 2012 fick TUK i uppdrag att göra ett förslag till ändring av uträkning av Årets Katt samt
prisutdelningen. TUK har avsänt förslaget via e-post till samtliga SVERAK-klubbars ordförande.
Beslutades att diskutera frågan på nytt när utvärdering av prisutdelning av Årets Katt 2012, som avhålls i
Örebro i samband med NERKs utställning 130202.
Dnr 12-10-120:2

TUK – till NRR, FD och Suomen Kissaliitto rörande framtida Scandinavian Winner
Show, SW

Vid styrelsemöte nr 5/12 beslutades att TUK skulle tillskriva samtliga nordiska förbund för att efterhöra
intresset om ett samarrangemang kring SW. Detta skulle innebära att de skandinaviska förbunden
arrangerar SW vart fjärde år. Nu när införselreglerna är förändrade öppnar det andra möjligheter att resa
över gränserna.
Till dags datum har inga svar inkommit – mer än från NRR som vill ta upp frågan vid ett personligt möte på
SVERAKs kansli (se § 15).
Dnr 12-10-139

TUK – Rörande anmälningsförfarande

Från 130101 gäller ny regel inom FIFe; ”Anmälningsformulär till utställning fylls i och sänds enligt
anvisningar från den arrangerande kattklubben.”
Då det blivit allt vanligare att man kan anmäla utställningar online måste rutiner ses över, bland annat hur
det kontrolleras att utställare tillhör en kattklubb. Inom SVERAK sker hantering genom att lista skickas till
respektive klubb som har utställare på utställningar men hantering måste fungera när det gäller onlineanmälan till utländska utställningar.
Beslutades att samma rutiner vid anmälan utomlands som gäller idag gäller även framöver. Detta innebär
att SVERAKs kansli, ffa J Åkervall, gör kontroll och bekräftar medlemskap till berörd kattklubb/berört
förbund.
Dnr 10-03-75:2

RAK – Kontrollavelista (samlade ärenden)

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
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§ 14

§ 15

Disciplinnämnd
Dnr 12-03-107:4

DN-beslut – avstängning 1 år från kattavelsverksamhet

Dnr 12-10-112:3

DN-beslut – lämna ärendet utan åtgärd

Dnr 12-10-113:4

DN-beslut – lämna ärendet utan åtgärd

Dnr 12-10-114:3

DN-beslut – lämna ärendet utan åtgärd

Dnr 12-10-115:3

DN-beslut – lämna ärendet utan åtgärd

Dnr 12-10-116:3

DN-beslut – lämna ärendet utan åtgärd

Dnr 12-10-117:3

DN-beslut – lämna ärendet utan åtgärd

Dnr 12-10-130:4

DN-beslut – avstängning 1 år från all SVERAK-verksamhet

Internationellt samarbete
Dnr 12-10-128:4

FIFe – Bekräftelse om dispens rörande ”presentation show” för la perm 130203

Dnr 12-10-128:5

FIFe – Rörande LPL/LPS-presentation för godkännande

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna även om ärendet och arbetet fortsätter för ”la-perm
gruppen” och RAK.
Dnr 12-10-54:3

NRR – om inbjudan till SVERAKs kansli

NRR har meddelat att de gärna kommer på ett besök till SVERAKs kansli, med önskemål om att besöket
sker en onsdag under december 2012 eller januari 2013. I samband med detta möte önskar NRR att
diskutera bland annat Scandinavian Winner Show.
Beslutades att A Sjödin kontaktar NRR och förslår att besöket sker fredagen den 18 januari 2013, dagen
före styrelsemöte.
Dnr 12-10-135:2

För kännedom: Aliosha Romero påbörjar elevgång kategori III

Dnr 12-10-142:2

För kännedom: Glenn Sjöbom påbörjar elevgång kategori I

Dnr 12-10-143:2

För kännedom: Glenn Sjöbom påbörjar elevgång kategori IV

Beslutades att önska de ”nya” domareleverna stort lycka till!
Ansökan om byte av förbund
Dnr 12-10-133:2

Ansökan från enskild person, Finland att bli medlem i SVERAK-klubb 2013

Dnr 12-10-134:2

Ansökan från enskild person, Finland att bli medlem i SVERAK-klubb 2013

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 ansökningarna – som vidarebefordrats och godkänts av
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.
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§ 16

Ärenden för kännedom
Inga ärenden för kännedom förelåg mötet.

§ 17

Övriga frågor
Inga övriga frågor väcktes.

§ 18

Nästa styrelsemöte
Styrelsemöte nr 7/12 avhålls 130119 i Borås. Till detta endagsmöte, som ffa är ett arbetsmöte inför
årsmötet, kallas samtliga ledamöter i kommittéerna.
Planerade datum för personliga styrelsemöten verksamhetsåret 2013:
Styrelsemöte nr 8/12 avhålls 130315 - i direkt anslutning dagen före SVERAKs årsmöte 2013. Till det sista
mötet för verksamhetsåret kallas samtliga ledamöter i kommittéerna.
Styrelsemöte nr 1/13 avhålls 130317 - i direkt anslutning efter SVERAKs årsmöte 2013.
Styrelsemöte nr 2/13 avhålls 130427-28.
Styrelsemöte nr 3/13 avhålls 130608-09
Styrelsemöte nr 4/13 avhålls 130824-25
Styrelsemöte nr 5/13 avhålls 131012-13
Styrelsemöte nr 6/13 avhålls 131207-08
Styrelsemöte nr 7/13 avhålls 14018-19
Om behov uppstår kan eventuellt e-postmöte hållas mellan de personliga mötena.

§ 19

Mötets avslutande
A Sjödin tackade för lördagens konstruktiva styrelsemöte.
Styrelsen – ej kommittéernas personliga ersättare eller kommittéledamöterna 2 – fortsatte styrelsemötet
under söndagen då för genomgång av åtgärdslistan, fortsatt beredning av motioner samt diskussion om
World Winner 2015.

Borås 2012-12-07
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:
Göteborg 2012-12-18

Göteborg 2012-12-18

Annette Sjödin
Mötesordförande

Stellan Spetz
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