SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/13 A
fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 14 december kl. 9.00-18.35
SVERAKs styrelse

Övriga närvarande

Närvarande

Protokollförare Agneta Färdigh, SVERAKs kansli

Ordförande Annette Sjödin

Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli

Vice ordförande Eva Porat
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh

Lars Hammar, valberedningens sammankallande

PR-ledamot Ewa Löwdin
Regelledamot Lars Madej

Rolf Jonsson, förtroendevald revisor

Avels- och hälsoledamot 1 Lotta Kragh
Avels- och hälsoledamot 2 Ulrica Wilderäng
Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist
Utställningsledamot 2 Lotta Falk
Suppleant Kenneth Wikström

§1

Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro
Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Beslutades att godkänna kallelsen.
Valberedningens sammankallande Lars Hammar närvarade under styrelsemötet.
A Sjödin påminde alla närvarande om den tystnadsplikt som råder inom förbundet.
SVERAKs förtroendevalda revisorer hade planerat revisionsmöte under lördagen men på grund av
omständigheter kunde vare sig Svante Pettersson eller revisorsuppleant Marie Nordberg Bengtsson
närvara vilket gjorde att Rolf Jonsson genomförde revision ensam under lördag eftermiddag.

§2

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

§3

Fastställande av dagordning och ärendelista
Beslutades att efter några kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.
Lördagens styrelsemöte var framför allt ett arbetsmöte inför årsmötet varför en stor del praktiskt arbete
utfördes under eftermiddagen.

§4

Föregående mötesprotokoll
Dnr 13-10-57:5

Styrelseprotokoll nr 5/13 fört vid styrelsemöte 131012

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Genomgång av beslut i föregående protokoll samt intern åtgärdslista
En fråga som var uppe vid styrelsemöte nr 5/13 var vad som händer vid exakt lika poäng på NW.
Tävlingsledamöterna hade i uppdrag att utreda denna fråga.
Vid detta möte lämnades förslag att vid delad NW-plats utdelas två NW-titlar.
Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget och i enlighet med den praxis som tidigare gällt.

§5

Konfirmering av AU- och e-postbeslut

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

Beslut/åtgärd

Ämne

Status

Beslut dat

13-03-84

Kansli

RAG 3/24 - kull redan tillverkad

Klar

Beviljad - erinran

131014

13-10-125

Kansli

Elevansökan kat II (redan domare)

Klar

Beviljad - till FIFe

131017/131018

13-03-89

Arb.grupp

K-avel non LPL x non LPL / non LPL

Klar

Avslag - hona 8 månader

131030

13-03-91

Regelledamot

SBI dispens 3/24 - ännu ej tillverkad

Klar

Avslag

131202

13-03-92

Arb.grupp

K-avel non LPL x non LPL / non LPL

Klar

Beviljad

131118

11-10-22:3

ASj – till AU

Antal elevgångar 2012

Klar

Beviljad

131125

13-10-138

AU – ej ASj

Dispens elev deltagande vid panel

Klar

Beviljad

131202

13-10-143

Arb.grupp

Överf. otillåten parning, ej reg i SVERAK först

Klar

Utredd av SYDK

131209

13-03-95

AU

RAG 3/24 - kull redan tillverkad, upprepad

Klar

Till DN

131212

13-10-144

Kansli

Elevansökan kat I (redan elev)

Klar

Beviljad

131210/131211

13-03-96

Kansli

PER 3/24 - kull redan tillverkad

Klar

Beviljad - erinran

131212

13-03-97

Kansli

MCO 3/24 – upprepad förseelse – utan dispens

Klar

Till DN

131213

Beslutades att konfirmera ovanstående AU- och epostbeslut.
Det kan förekomma att någon i styrelsens AU antingen själv väcker fråga eller är part i mål i en fråga och
därför inte kan delta i beslut.
Beslutades om en ny arbetsrutin för det fall denna situation uppstår:

§6

•

Om en inom styrelsens AU är part i frågan ersätts denne person av styrelsens regelledamot.

•

Om två inom styrelsens AU är part i frågan överlämnas frågan till styrelsen.

Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor
Verksamhetsplan 2013
Förbundet kommer under 2013 att fokusera på framförallt följande områden
IT satsning: Förbundets IT system, Aladdin, Sinbad, Stambok på nätet och ID-register ska effektiviseras
ytterligare. Hälsodata ska bli tillgängliga i Stambok på nätet
Nystart och utveckling av förbundets hemsida: Hemsidan ska förändras i annat program och
moderniseras med funktioner som utökar användbarheten, ex vis sökformulär, kontaktformulär, bildbank
och liknande
Planering av aktiviteter i samband med förbundets 60-årsjubileum
Dnr 13-10-130

Arbetsmiljöverket – Föranmälan av inspektion 131107

Dnr 13-10-130:2

M W Färdigh – Rapport efter inspektion

M Wirth Färdigh rapporterade skriftligt och muntligt om inspektionen om bland annat:
Till arbetsgivarens hjälp finns webbaserade utbildningar och dessutom så har ”Prevent Arbetsmiljö i
samverkan” checklistor för många olika typer av arbetsgivare. Det är lämpligt att använda relevant och
aktuell sådan som mall för SVERAKs förebyggande arbetsmiljöarbete. I och med att SVERAK är en ideell
organisation och har färre än fem anställda finns inget krav på skyddsombud.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
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Dnr 10-10-43:3

Presentation av ”assistentmaterial”

Lars Hammar presenterade muntligt de tankar och idéer som finns inom arbetsgruppen – som utöver Lars
bestått av Katarina Wolffram och Conny Jansson.
Styrelsen tackade för ett mycket bra arbete! Styrelsen var enig med arbetsgruppen att det är mycket
viktigt att ta fram olika typer av informationsmaterial beroende på vem det är som mottagare/målgrupp.
Arbetet inom gruppen fortsätter och styrelsen ser fram emot ett skriftligt underlag till styrelsemötet i
januari 2014. Målet är att arbetsgruppen presenterar sitt material vid SVERAKs årsmöte 2014.
Dnr 12-10-61:4

SVERAKs kansli - Försäkringsinformation

Enligt styrelsebeslut vid möte nr 5/13 beslutades att försäkringsinformation skulle bifogas med e-postskick
i samband med burpoolsbeställning. Enligt tidigare rutin skickas bland annat försäkringsnummer ut med
materialskick. Dessa båda rutiner innebär att utställningsarrangerande klubbar erhållar två
informationsblad om försäkringar – med olika innehåll.
SVERAKs kansli har nu skrivit om och samlat dessa båda dokument till ett gemensamt och föreslår att
detta dokument enbart distribueras med det material som sänds från SVERAKs kansli till utställningsarrangerande klubbar.
Beslutades i enlighet med förslaget vilket innebär att beslut från styrelsemöte nr 5/13 revideras.
Den nya försäkringsinformationen gäller från och med dagens datum och kommer framöver att
distribueras tillsammans med utställningsmaterial.
UPPDATERINGAR INFÖR 2014>>

Tolkning/ ”principbeslut”
Förslag till förtydligande och komplettering i dokumentet över ”principbeslut”/tolkningar/ arbetsrutiner
som finns publicerat på SVERAKs webbplats.
•

Katt som är döv på ett öra betraktas som hörande

•

Katt som är blind på ett öga betraktas som seende

Beslutades i enlighet med förslaget.
Ref dnr 12-10-83

SVERAKs kansli, A Färdigh - Värderingsnorm för raskatter 2012/2013

Eftersom det i värderingsnorm för raskatter stod ”2012/2013” föreslås att årtalen tas bort och att
dokumentet gäller fram till dess ändring eller uppdatering sker.
Beslutades i enlighet med förslaget. Ingen annan ändring sker i värderingsnormen. A Färdigh uppdaterar
och publicerar ny version.
Dnr 7-10-148:4

Uppdaterade ”Ekonomirutiner ”

Smärre justeringar och uppdateringar har skett – i enlighet med tidigare styrelsebeslut och efter
Skatteverkets regler.
Eftersom det i dagens ekonomirutiner står ”2012/2013” föreslås att årtalen tas bort och att dokumentet
gäller fram till dess ändring eller uppdatering sker.
Beslutades i enlighet med förslaget vilket innebär att reviderade ekonomirutiner gäller från 131214.
A Färdigh uppdaterar och publicerar ny version.
Uppdatering av regelverk 2014 (A Färdigh), sammanfattning av beslut (L Madej),
förhandsex av FIFes regler med mera för genomgång mm
SVERAKs kansli, A Färdigh har gjort en första version av regelverket för 2014 och L Madej har påbörjat
sammanfattning av beslut.
Beslutades att styrelsen under helgen, tillsammans med SVERAKs kansli, gör en extra korrektur av
översättningar med mera.

Styrelseprotokoll nr 6/13 A, 14 december 2013

sid 3 (9)

§7

Ekonomi
Dnr 13-10-25:11

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport oktober 2013

Dnr 13-10-25:12

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport november 2013

Beslutades att lägga rapporten från oktober till handlingarna – utan genomgång.
M Wirth Färdigh lämnade rapport över SVERAKs ekonomi vid november månads utgång. I korthet:
•

Medlemsantalet ligger fyra procent under fjolårets antal

•

Stamtavle- och utställningsintäkter ligger i nivå med budget, dvs något under fjolåret

•

Stamnamn och diplomeringar ligger över fjolårets intäkter

•

Annonsintäkterna ligger tydligt under fjolårets, mindre än hälften av budgeterat belopp

•

Programutvecklingskostnaderna ligger under budget eftersom förbundet avvaktat med
beställningarna tidigare månader men kommer att hamna på budget vid årsslutet.

I samband med denna rapport diskuterades det sviktande medlemsantalet. Bortsett från att detta är ett
beklagligt faktum har en oroväckande trend visat sig vid flera tillfällen - en del klubbar rapporterar inte in
sina enskilda medlemmar till förbundet. Detta visar sig bland annat i samband med att ansökan om
stamtavlor och stamnamn inkommer till kansliet, genom Årets Katt-lista men även genom att enskilda
personer kontaktar kansliet för att efterfråga förbundstidningen och liknande.
Genom det webbaserade medlemsregistret Sinbad ska klubben granska medlemskap innan handlingar
sänds vidare och medlemskap attesteras.
Beslutades att på nytt, vid SVERAKs årsmöte, påtala vikten av medlemsrapportering till SVERAK – en
information för vidare befordran till berörda personer inom klubbstyrelsen.
Beslutades att lägga rapporten från november månad till handlingarna.
Dnr 13-10-55:8

M Wirth Färdigh – Registreringsstatistik januari-oktober 2013

Dnr 13-10-55:9

M Wirth Färdigh – Registreringsstatistik januari-november 2013

Registreringsstatistiken visar fortfarande en ökning jämfört med förra året – dock inte i jämförelse med
förfjol och ytterligare några år tillbaka. Det är kategori II-katterna som håller registreringsstatistiken uppe
– övriga kategorier minskar jämförelsevis.
Antal importer/överföringar har inte ökat i någon högre omfattning. Stambokförare C Wennergren
informerade att en skillnad mot tidigare är att överföringar allt oftare är ”riktiga” importer från utlandet
och inte överföringar från svenska icke FIFe-klubbar.
Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.
Dnr 13-10-142:1-2

M W Färdigh – Statistik för SVERAK-registrerade utställningskatter i klass 1-12

Antal statistikunderlag har ökat markant – till några styrelseledamöters stora förtjusning eftersom man
genom statistik till viss del kan läsa av olika typer av trender.
Genom det excelbaserade Årets Katt-program som M Wirth Färdigh har skapat finns mycket information
om utställda katter, ägare och klubb och detta ger en oanad möjlighet att få fram olika typer av statistik.
”Statistik för utställningskatter i klass 1-12” visar bland annat att hälften av alla utställda SVERAKregistrerade katter tillhör kategori II. Detta gäller både 2012 och 2013.
Under 2013 har det visat sig att:
•

13 % av de anmälda katterna kommer inte till utställningen (ABS).

•

Fler fertila honor än hanar ställs ut, bland de kastrerade katterna är det fler hanar än honor. Bland
både juniorer och ungdjur är det fler honor än hanar.

•

Totalt är fördelningen 54 % honor, 46 % hanar.

Skillnad mellan kategorier föreligger.
Styrelsen tackade för ett mycket intressant underlag och beslutade därefter att lägga rapporterna till
handlingarna.
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Dnr 13-10-145:1-2

M Wirth Färdigh – Statistik över antal SVERAK-registrerade katter som ställts ut
antal gånger av respektive ägare

”Statistik över antal katter som ställts ut antal gånger av respektive ägare” visar bland annat hur många
katter som har ställts ut och hur många utställningar dessa har varit på under året.
Under 2013 har det visat sig att:
•

5 231 katter (individer) ställts ut vilket är fler än 2012 då det var 5 170 katter. Totalt har dessa katter
ställts ut 17 054 gånger.

•

3 katter har ställt ut 28 gånger i Sverige under 2013.

•

80 % av katterna har ställts ut 1-2 gånger, 1,1 % har ställts ut fler än 15 gånger. Dessa 1,1 % utgör
21,4 % av de totalt utställda katterna (17 054).

Styrelsen tackade för ett mycket intressant underlag och beslutade därefter att lägga rapporterna till
handlingarna.
Dnr 13-10-131

Ekonomiskt beslut – Arbetsmiljö för Våra Katters redaktör

Våra Katters redaktör har förbättrat sin arbetsmiljö i sitt ”hemmakontor” med två arbetsplatser; en för sig
och en för Våra Katters redaktion till en kostnad om totalt 5 800 kr (inkl. moms).
Våra Katters redaktör är anställd av förbundet och förbättring av arbetsplats hade kunnat fattas av
SVERAKs ordförande utan styrelsebeslut men - eftersom även Våra Katters redaktion, som ej har
anställningsavtal (betraktas ej som personal), har fått förbättrad arbetsmiljö måste ärendet upp på
styrelsens bord.
Beslutades att konfirmera inköpet.
E Löwdin närvarade ej under nedanstående punkt vilket innebar att K Wikström trädde inom som ordinarie ledamot.
Dnr 13-10-60:

Offerter/prisförslag grundinstallation av ny SVERAKs hemsida
Annonssida

Grundutveckling av SVERAKs webbsida
Dagens hemsida går i dagsläget inte att utveckla i befintligt program och stora problem föreligger. Endast
smärre justeringar kan ske och detta genom ”handpåläggning”. Bortsett från att det behövs en förbättrad
layout och andra funktioner på sidan är det tekniskt och praktiskt av största vikt att en ny sida tas i drift.
M Wirth Färdigh har under året rapporterat att trots flera förfrågningar om grundinstallation av Drupal har
antingen svar uteblivit eller så har priset varit alldeles för högt.
Till detta styrelsemöte hade två offerter inkommit; ett företag för utveckling i programmet Drupal och en
privatperson för utveckling i programmet Joomla.
En längre diskussion fördes och många argument för och emot program framfördes liksom för- och
nackdelar med att anlita företag kontra privatperson som är kattintresserad klubbmedlem med mera. Det
framfördes synpunkter på att förbundet sedan start diskuterat utveckling i Drupal och även om de båda
programmen är mer eller mindre likvärdiga, har inga offerter begärts in för utveckling i Joomla.
Beslutades att fatta beslut i vilket program utvecklingen ska ske.
Röstning genomfördes:
Drupal
Joomla

7 röster
0 röster

E Löwdin närvarade inte vid styrelsemötet när denna punkt diskuterades.
M Sundqvist lade ner sin röst.
E Porat deltog ej i beslutet.
Genom ovanstående utfall av röster konstaterades att programutvecklingen sker i Drupal.
Beslutades att och anlita det företag som inkommit med offert för programutveckling i Drupal. M Wirth
Färdigh tillskriver berörda parter.
E Löwdin närvarade på nytt vid mötet.
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Vid styrelsemöte nr 2/13 beslutades att SVERAK ska skapa en egen annonsplattsform för enskilda
klubbmedlemmar – en plattform som tyvärr ännu inte är verklighet.
Den programmerare som tidigare sagt sig vara intresserad att utveckla denna sida har av olika skäl inte
levererat det styrelsen förväntat sig. Därför beslutades att tacka för visat intresse - förbundet avser att gå
vidare till annan part för programutveckling.
Eftersom annonsplattformen kan vara utanför SVERAKs ordinarie webbplats kan den vara utvecklad i
annat program än Drupal.
Beslutades att arbeta vidare i frågan och snarast möjligt få denna sida utvecklad.
Dnr 13-10-89:3

SVERAKs kansli, J Åkervall – Statusrapport burpoolen

Reviderat cirkulationsschema för genomgång och service av burpooler 2012 – 2020
2012
2
Genomgången
Oktober

2013
4
Genomgången
Januari
1
Genomgången
Juni

2014
3
Januari

2015
2
Januari

2016
2
Mars

5
September

4
September

3
Juni

2017
5
Januari

2018
4
Mars

2019
2
Januari

1
September

3
Juni

2020
5
Juni

1
December

Då genomgången vid Scandinavian Winner 2013 av burpoolerna 2, 3 och 5 inte kunde genomföras som
planerats har ett par små justeringar gjorts enligt ovan.
SVERAK4 ”Norrlandscontainern”. Då vi tidigare haft problem med rostangrepp efter att denna burpool
stått stilla lång tid mellan utställningar har den nu placerats inomhus hos ett företag där den kommer stå
med öppnade dörrar i cirka fyra månader – fram till dess den ska ut för cirkulation igen. Kostnaden för
lagring hamnar på 3 125 kr/månad inkl. moms och utvärdering kommer att ske om denna lagring inomhus
gör att burarna blir mindre angripna av rost och därmed sparar in kostnader för reparation. Om så är fallet
kommer SVERAK4 att framöver lagras inomhus över vinterhalvåret.
Beslutades att konfirmera kostnaden för förvaring inomhus av container SVERAK4 hos externt företag.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Dnr 13-10-106:5

Annonssäljare – Preliminär sammanställning annonser Våra Katter 2014

Annonssäljaren presenterade ett underlag rörande annonsförsäljning inför 2014.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Dnr 13-10-148 - beslut fattades vid söndagens möte
Dnr 13-10-148

Våra Katters redaktion – E-post rörande annonsförsäljning

Våra Katters redaktion har inkommit med synpunkter om en del kommunikationsproblem.
Beslutades att om inte förbundet ser en förbättring i framtida kommunikation mellan annonssäljaren och
potentiella annonsörer samt Våra Katters redaktör/redaktion kommer förbundet att säga upp gällande
avtal.
Muntlig rapport

M Wirth Färdigh – Rapport från möte på SVERAKs kansli 131113

M Wirth Färdigh har haft ett personligt möte med det företaget som SVERAK hyr kopiator och förhandlat
fram ett nytt, lägre pris för hyra av kopieringsmaskinen fem år framåt.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Förskott FIFes GF
E Porat erhöll ett förskott inför FIFes GF men någon slutlig reseräkning inkom inte förrän till dagens
styrelsemöte. Enligt SVERAKs ekonomiska rutiner gäller att om betalningsunderlag inkommer senare än
tre månader efter avhållen resa/aktivitet kan utbetalning ske först efter styrelsebeslut och att redovisning
av förskott ska ske inom 30 dagar efter slutfört uppdrag.
Beslutades att godkänna redovisning av betalningsunderlag samt reglering av förskott.
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SVERAKs årsmöte 2015
SVERAK firar 60 år under 2015 och styrelsen har tidigare beslutat att en stor del av firandet kommer att
äga rum under SVERAKs årsmöte.
A Sjödin och M Wirth Färdigh har varit i kontakt med ett antal hotell rörande offertunderlag för SVERAKs
årsmöte 2015. Slutligen har tre hotell inkommit med offertunderlag från hotell i Stockholm, Göteborg och
Borås.
Efter en del diskussioner beslutades som ett första steg att årsmötet arrangeras i Stockholm eller
Göteborg – skäl till detta är att de klubbar som grundade SVERAK var belägna i dessa orter.
Efter ytterligare diskussioner beslutades att årsmötet 2015 arrangeras i Stockholmsregionen.
Beslutades att A Sjödin kontaktar berört hotell för eventuellt ytterligare prisförhandling.
L Kragh – Resa till Karlstad och programleverantör
L Kragh informerade att det finns behov av ett personligt möte med programleverantören i Karlstad för
genomgång och granskning inför lansering av webbanmälan.
Beslutades att förbundet bekostar resa och kost samt heldagsersättning i enlighet med förbundets
ekonomiska rutiner.

§8

SVERAKs årsmöte
Dnr 12-05-13:15

Minnesanteckningar från möte 130428 förda mellan Stiftelsen Svenska
Forskningsfonden för katt (repr Madelaine Vilgren) och SVERAKs styrelses AU

Dnr 12-05-13:16

Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för katt – Förhandsinformation om avveckling
av forskningsfonden

Dnr 12-05-13:17

A Sjödin – Insändare till Våra Katter nr 6/13 rörande forskningsfonden

Förhandsbesked och skrivelse har inkommit från Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för katt rörande
avveckling av fonden.
Mer information och underlag kommer att tillställas klubbarna genom SVERAKs årsmöteshandlingar.
I samband med SVERAKs ordförandes korrespondens med fonden uppmärksammades att det svar som
A Sjödin skulle lämna i förbundstidningen, med anledning av insändare/rapportering från SVERAKs
årsmöte 2013 i Våra Katter nr 2/2013, inte blivit insänt. Så har nu skett och i Våra Katter nr 6/13 publiceras
en förklaring och rättelse rörande forskningsfondens historik med mera.
Styrelsen anser att Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för katt har fattat ett bra beslut!
Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna i dagsläget.
SVERAKs valberedning
Nytt, reviderat nomineringsunderlag, sändes med utskick den 131128.
Genomgång av väckta frågor, styrelsens motioner med mera
Det har även i år inkommit ett fåtal motioner. Dessa diskuterades och bereddes under lördagens
styrelsemöte.
Under lördag eftermiddag sammanställdes styrelsens motioner och regelledamoten L Madej slutförde den
preliminära motionsluntan och kompletterade med ”Styrelsens förslag till beslut”.
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§9

Skrivelser (inkl bordlagda)
13-10-98:2

Rasring– Önskar klarläggande av styrelsens beslut om hälsoprogram HCM hos
perser/exotic

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 5/13 diskuterades fråga från denna rasring rörande hälsoprogram HCM hos
perser och exotic och styrelsen beslutade att i dagsläget ej införa detta hälsoprogram.
Skrivelse till detta möte eftersom berörd rasring önskade ytterligare klarläggande om styrelsens beslut.
Styrelsen konstaterade att det i dagsläget inte är obligatoriskt att ultraljudsundersöka någon ras för
hjärtsjukdomar. Styrelsen anser att FIFes nuvarande rekommendation är fullt tillräcklig.
Beslutades att inte driva frågan vidare. L Kragh och U Wilderäng tillskriver frågeställaren.
Dnr 11-10-56:2

Väckt fråga via kattklubb rörande momsredovisning för kattuppfödare

A Sjödin har, via kattklubb, fått fråga rörande momsredovisning för kattuppfödare.
Styrelsen har uppfattningen att de flesta uppfödare inom SVERAK har hobbyverksamhet och inte
ekonomisk verksamhet – detta är olika verksamheter med olika skattlagstiftningar.
Beslutades att A Sjödin undersöker frågan ytterligare.
Dnr 13-10-136

Enskild kattklubb – Förfrågan om föreläsare från förbundet

En enskild kattklubb har, via SVERAKs kansli, sänt förfrågan till namngiven förtroendevald samt namngiven
anställd om någon form av föreläsning för klubbens enskilda medlemmar angående regelverk och lagar
som gäller vid både katthållning och uppfödning.
Beslutades att L Madej tillskriver berörd kattklubb med information att dylik frågeställning får ske till
berörda personer i privat regi och inte via SVERAKs kansli = förbundet.
Beslutades att frågan om regelverk och lagar som bland annat gäller katthållning och kattuppfödning kan
tas upp som en punkt vid SVERAKs årsmöte 2014.
Dnr 11-08-4:5

Enskild kattklubb – Dispensansökan om antal katter per domarelev vid utställning

Kattklubben önskar ett generellt tillstånd att ha fler katter än 30 på de domare som har elev
Beslutades att inte bevilja dispens och följaktligen sänds inte frågan vidare till FIFe. L Madej tillskriver
kattklubben.
Dnr 13-08-37:2

Enskild kattklubb – Dispensansökan om antal burar i domarringen

Kattklubben önskar dispens från utställningsreglerna 1.10.f och önskar ge plats för två katter i
domarringen i stället för fyra.
Beslutades att bevilja dispens. L Madej tillskriver kattklubben.
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A Sjödin tackade alla för dagens konstruktiva styrelsemöte och informerade om att på grund av personliga
omständigheter hade hon inte möjlighet att närvara under söndagens möte.
Mötet avslutades kl. 18.25 och ajournerades till söndag kl. 9.00

Borås 2013-12-16
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:
Göteborg 2013-12-17

Borås 2013-12-17

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh
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SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/13 B
fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
söndagen den 15 december kl. 9.00-11.35
SVERAKs styrelse

Övriga närvarande

Närvarande

Protokollförare Agneta Färdigh, SVERAKs kansli

Vice ordförande Eva Porat

Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli

Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
PR-ledamot Ewa Löwdin

Lars Hammar, valberedningens sammankallande

Regelledamot Lars Madej
Avels- och hälsoledamot 1 Lotta Kragh
Avels- och hälsoledamot 2 Ulrica Wilderäng
Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist
Utställningsledamot 2 Lotta Falk
Suppleant Kenneth Wikström

Vice förbundsordförande E Porat öppnade söndagens möte kl. 9.00.
Eftersom A Sjödin ej närvarade trädde K Wikström in som ordinarie ledamot.

§ 10

Projekt

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

Dnr 10-10-155:20

Minnesanteckningar från telefonmöte 131125

Från SVERAK deltog M Wirth Färdigh och L Kragh.
Bland annat diskuterades:
•

Fram till årsskiftet omfördelas tiden så att supporttimmar även kan användas till en punktinsats för
utveckling av webbanmälan. Total budget får dock inte överskridas vilket innebär att vanlig support
har ”företräde”

•

Inloggning byggs i POP för att kunna knytas ihop med kommande Drupal-lösning.

•

Planerad support 9-10/12 då bland annat
o Aladdin stängs
o Ändring av kullklass-inställning

Serverflytt planeras för att få igång replikering av mailadresser och telefonnummer.
Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.
IT-projekt Aladdin – Utställningsprogram
”Kärngrupp”: Carin Mikkelä (projektledare), L Kragh & M Sundqvist.
Övrig projektgrupp: Anne-Marie Törnström, Camilla Olin & Lena Böörs samt SVERAKs kansli, C Wennergren

L Kragh rapporterade att ny version av Aladdin har lanserats.
Arbete med att få Aladdin att fördela färger på rätt sätt pågår.

IT-projekt –FindUs - Stambok på nätet
Projektledare: U Wilderäng

Hälsoprogrammet för PRA/PK visas fel i FindUs eftersom programmet räknar efter gamla regler.
U Wilderäng informerar programutvecklare för åtgärd av detta fel.
Hälsoledamöterna bad om styrelsens uppfattning om vilka testresultat som ska visas i FindUs.
Beslutades att endast obligatoriska tester ska visas.
Ny SVERAK-webbplats
Projektgrupp: E Löwdin & A Färdigh. Teknisk grupp: M Wirth Färdigh & K Wikström

Inget fanns att rapportera i dagsläget.
SVERAKs 60-årsjubileum
Projektgrupp: Ewa Löwdin

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

Närvarande projektgrupp rapporterade att de besökt Malmö för att se utställningslokal och skapa kontakt
med hotell.
Intresseanmälan med upprop till den som är intresserad att vara delaktig i arrangemanget på ideell basis –
före och under utställningen – kommer att publiceras på SVERAKs hemsida och informeras om i Våra
Katter.

§ 11

Myndigheter

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

Dnr 6-10-96:72

Jordbruksverket – Besked om inställt möte med Smittskyddsrådet 131128 i
Jönköping

Dnr 6-10-96:73

Jordbruksverket – Förslag till mötesdatum 2014

1:a hand

5 mars
4 juni
3 september
3 december

Stockholm, ordinarie möte (alt dagar 4, 6 mars eller 11-13 mars)
Jönköping, temamöte (alt 3, 6 juni eller 10-12 juni)
Stockholm, ordinarie möte (alt 2, 4 september eller 9-11 september)
Jönköping, temamöte (alt 2, 4 december eller 9-11 december)

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Dnr 13-10-94:4

E Löwdin – Rapport från Jordbruksverkets Djurskyddskonferens 2013

Årets Djurskyddskonferens var inriktad på lantbrukets djur samt något litet om travhästar.
E Löwdin representerade förbundet och lämnade, utöver skriftlig, en muntlig rapport om konferensen.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Dnr 13-10-90:2

Jordbruksverket/Socialstyrelsen – Inbjudan till nationellt antibiotikaforum 131118
i Stockholm

SVERAK hade ingen representant vid detta möte.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
Dnr 13-10-92:3

Jordbruksverket – Remissammanställning; EU-kommissionens förslag till ny
förordning om djurhälsa

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
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Dnr 13-10-111:3

Jordbruksverket – Remissammanställning och föreskrifter; operativa ingrepp samt
skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård
(D8/L41) samt om läkemedel och läkemedelsanvändning (D9)

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Från Jordbruksverket SKLD – Sektion djurhälsa och djurskydd samt Sektion kontroll och importvillkor
Dnr 13-10-26:10

Rapport från möte 131007

Dnr 13-10-26:11

Agendor till kommande möten oktober och november

Dnr 13-10-26:12

Rapport från möte 131107-08

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

Dnr 13-10-24:15

Jordbruksverket/Tullverket – ”Åtal för smuggling av valpar, vaktlar och kaniner”

Hela artikeln finns på Tullverkets hemsida:
Vid en tullkontroll vid Öresundsbron upptäckte tulltjänstemännen 8 hundvalpar, 110 vaktlar och 3 kaniner som två
kurirer försökte föra in till Sverige. Djuren avlivades av veterinär efter beslut av Jordbruksverket. I dag åtalas fyra män
vid Malmö tingsrätt för bland annat grovt smugglingsbrott. Den 5 september kom två män resande med en minibuss
med släp över Öresundsbron. Vid en tullkontroll fann tulltjänstemännen 8 hundvalpar, 110 vaktlar och 3 kaniner. Enligt
Tullverkets utredning hade smugglingen skett från Rumäninen och djuren hade färdats på släpvagn till Sverige i cirka
två dygn.
Enligt en tullinspektör på plats hade männen nekat till att de hade något att deklarera. Men vid kontrollen fann de alla
djuren utom ett under en presenning på släpvagnen. Valparna låg trångt och varmt och det var uppenbart att de var
medtagna och saknade både vatten och mat. Och fåglarna var i mycket dåligt skick.
Djuren uppfyllde inte de svenska veterinära införselvillkoren, bland annat saknade hundvalparna giltiga
rabiesvaccinationer. I Rumänien förekommer denna mycket farliga sjukdom, så av smittskyddsskäl avlivades samtliga
djur.
– Att avliva djur som smugglas till Sverige är sista utvägen och det är ett tungt beslut att fatta, säger Michael Diemer,
chef på enheten för sällskapsdjur på Jordbruksverket.
Risker vid smuggling
Smugglingsförsöket är ett av de större i landet under de senaste åren, men är inte unikt till sin karaktär. Med jämna
mellanrum stoppar Tullverket svenska och utländska medborgare med djur, främst hundvalpar, gömda i sitt fordon.
Och syftet är ofta detsamma: att försöka sälja dem via annonsering på internet eller på annat sätt och göra så stor
ekonomisk vinning som möjligt, utan hänsyn till djuren. Valparna föds ofta upp för en billig peng under tveksamma
djur- och smittskyddsförhållanden. De separeras för tidigt från tiken samt tvingas utstå både tuffa och långa
transporter.
– Flera gånger i månaden upptäcks valpar som sålts av oseriösa säljare på till exempel en parkeringsplats. Då har
köparen inte kontrollerat valpens ursprung vilket innebär risker för djurets hälsa, köparen och dess familj och
omgivning. En hund är inte vilken handelsvara som helst. Köper man ett levande djur på det här sättet blir man
delansvarig för det lidande och de smittrisker smuggling innebär. Det bästa sättet att stoppa djursmugglingen är att
inte bidra till handel med smugglade djur! säger Michael Diemer.”

Dnr 13-10-24:16

Jordbruksverket – ”Tydligare regler inom djurens hälso- och sjukvård”

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:
”Reglerna om vem som får utföra vilka arbetsuppgifter inom djurens hälso- och sjukvård blir nu enklare och mer
lättförståeliga. Till exempel blir det tydligare vilka ingrepp som får delegeras mellan djurhälsopersonal. Det blir också
förbjudet att operera bort sporrar på hundar om hunden inte besväras av dem.
De nya föreskrifterna reglerar både personer som har legitimation eller godkännande för att jobba inom djurens hälsooch sjukvård samt de som inte har det, men ändå arbetar inom djurens hälso- och sjukvård.
En aktuell ändring är att personer som inte har godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård kan få ge
vissa injektioner på uppdrag av personer som har legitimation.
Föreskrifterna reglerar dessutom en del djurskyddsfrågor, till exempel om operativa ingrepp. En av nyheterna innebär
att det från den 1 januari är förbjudet att operera bort sporrar på hundar utan att en veterinär först undersökt hunden
och konstaterat att sporrarna bör opereras bort av medicinska skäl.
Mer information: Statens jordbruksverks föreskrifter om operativa ingrepp samt om skyldigheter för djurhållare och för
personal inom djurens hälso- och sjukvård (2013:41)
Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning (2013:42)”
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Dnr 13-10-24:15

Jordbruksverket/Tullverket – ”Nya hygienregler för besöksverksamhet med djur ”

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:
För att minska risken för spridning av smittor mellan djur och människor har Jordbruksverket tagit fram nya
hygienregler. Den 1 december börjar nya regler för besöksverksamhet med djur att gälla.
Reglerna berör till exempel lantbruk som tar emot besöksgrupper, ridskolor, 4H-gårdar samt ett flertal andra
verksamheter där besökare erbjuds möjlighet till direkt kontakt med djur.
Nytt är att den som är ansvarig för djurhållningen vid en besöksverksamhet ska ta fram hygienregler som gäller för alla
som besöker anläggningen. Den som ansvarar för djuren ska informera samtliga besökare om vilka besöksregler som
gäller. Besökarna ska ges möjlighet att tvätta händerna i anslutning till djuren som besöks. Djurhållaren ska också
anmäla sin verksamhet till länsstyrelsen. Den 1 december börjar de nya reglerna att gälla.
Besök gärna djuren men var noga med att tvätta händerna
– Jordbruksverket tycker att det är mycket värdefullt att människor har möjlighet att besöka olika verksamheter med
djur. Det är dock viktigt att besökare får information om hur man kan minska risken för överföring av eventuella
smittor mellan djur och människor, säger Mariann Sköld på Jordbruksverket. Handtvätt är den viktigaste åtgärden för
att skydda sig mot smittspridning.
Mer information
Jordbruksverkets sidor om de nya hygienreglerna
Hygienregler för dig som har besöksverksamhet
Vad räknas som besöksverksamhet?

§ 12

Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation
Dnr 13-10-122:2

Dynamic Code – Inbjudan till möte i Linköping 131126

Dnr 13-10-122:3

Minnesanteckningar efter möte 131126

U Wilderäng och M Wirth Färdigh har besökt företaget i Linköping och lämnade en muntlig rapport till
styrelsen. Företaget har planer på att inom kort intensifiera DNA-tester på katt med inriktning att ägaren
själv kan köpa testkit på exempelvis apotek, svabba själv och sända in för testning.
U Wilderäng kommer att ta kontakt med företaget för ytterligare diskussioner i början av 2014.
Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna. Styrelsen ser fram emot ytterligare händelseutveckling
i frågan.
Dnr 13-10-141

Fråga om samarbete med föreningen ”Fyrverkeribegränsningar”

Beslutades att L Madej tillskriver frågeställaren och hänvisar till lokala kattklubbar.
Rasfolder i samarbete med Royal Canin
SVERAKs kansli, A Färdigh rapporterade att arbetet med rasfolder har gått in i en slutfas.
Vid styrelsemötet påtalades att vissa kattfotografier i foldern inte var särskilt rastypiska och att de borde
bytas ut innan sluttryck.
A Färdigh påtalade att rasfoldern presenterades som ett utkast för styrelsen första gången för cirka två år
sedan och att den har, sedan hösten 2012, publicerats som separata presentationer på SVERAKs
webbplats med de bilder som det nu inkommit synpunkter på.
Eftersom så lång tid gått borde rasfoldern principiellt anses klar – och vara korrekturgranskad och godkänd
av styrelsen - men genom dagens synpunkter måste ytterligare ändringar ske.
Beslutades att E Porat granskar bilderna och för det fall de inte anses vara tillräckligt bra ombesörjer
E Porat att nya bilder tillsänds SVERAKs kansli, A Färdigh senast den 15 januari 2014.
Dnr 12-10-50:5

Dokument mm efter Dog Health Workshop som arrangerades 2012

U Wilderäng rapporterade i korthet.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
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§ 13

§ 14

Disciplinnämnd
Dnr 13-10-108:2

DN-beslut om avstängning från avelsverksamhet inom SVERAK

Dnr 13-10-118:2

DN-beslut om avstängning från avelsverksamhet inom SVERAK

Dnr 13-10-127:2

DN-beslut om avstängning från avelsverksamhet inom SVERAK

Dnr 13-10-128:3

DN-beslut om avstängning från all SVERAK-verksamhet

Internationellt samarbete
Dnr 13-10-103:4

För kännedom: FIFe-rasseminarium 140404

Program skulle ha presenterats för styrelsen men 131203 fick kansliet information att utställningen blivit
inställd (lokalproblem) och följaktligen även seminariet
Dnr 13-10-146

Förhandsinformation: FIFe – Inbjudan till FIFes GF 2014

Beslutades att lägga informationen, som var för kännedom, till handlingarna.
Nordiska förbund

Dnr 9-10-76:3

NRR – Rörande SW-arrangemang 2015

Dnr 9-10-76:4

M Sundqvist - Förslag till ”upprop” till SVERAK-klubbar om SW 2015

Dnr 9-10-76:5

M Sundqvist - Nytt förslag till ”upprop” samt frågor att ta upp

Sverige och Norge kan en gång per år arrangera Scandinavian Winner Show i enlighet med FIFes
utställningsregler. 2015 är det SVERAK som enligt turordningen ska stå som arrangör. Tidigare har
utställningen ägt rum under hösten, men då SVERAK ska stå som arrangör för FIFes världsutställning
oktober 2015 är hösten olämplig.
Alternativen som finns är att någon SVERAK-klubb arrangerar SW 2015 men då under våren istället eller
att det inte hålls någon SW 2015 alls. NRR är tillfrågade och önskar inte hålla i arrangemanget detta år
utan de överlåter till SVERAK att besluta om arrangemanget ska genomföras eller inte.
SVERAKs styrelse beslutade att skicka ut en förfrågan till samtliga SVERAK-anslutna klubbar om intresse
för arrangemanget finns. Om flera klubbar önskar samarbeta går det bra och ska framgå av inbjudan.
Arrangör får i sedvanlig ordning fri burpool, bedömningssedlar etcetera.
Beslutades att förbundet bekostar pokaler eller motsvarande till Best in Show till en kostnad om maximalt
6 000 kr.
M Sundqvist gör underlag till ”inbjudan” som snarast möjligt sänds ut med cirkulärutskick.
Ansökan om att arrangera SW 2015 ska vara SVERAKs kansli tillhanda senast 140301.

§ 15

Ärenden för kännedom
Inga ärenden för kännedom förelåg mötet.

§ 16

Övriga frågor
L Falk bad om att få återkoppla till ärendet ”Assistenter” och att detta ska betraktas som ett projekt
framöver. I arbetsgruppen/projektgruppen ingår; Lars Hammar och Katarina Wolffram samt L Madej från
SVERAKs styrelse.

§ 17

Nästa styrelsemöte
Nästa möte avhålls som ett endagsmöte 140125 med start kl. 09.00 (tidigare var planerat ett
tvådagarsmöte)
Nr 8/13 – 140314 - i samband med SVERAKs årsmöte
Nr 1/14 – 140316 - i samband med SVERAKs årsmöte
Nr 2/14 – prel 140426-27
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§ 18

Mötets avslutande
E Porat tackade för dagens styrelsemöte och förklarade mötet avslutat.

Borås 2013-12-16
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:
Örebro 2013-12-17

Borås 2013-12-17

Eva Porat
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh
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