SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/14
fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 13 december 2014 kl. 09.00-18.10
söndagen den 14 december 2014 kl. 9.00-13.00

SVERAKs styrelse

Ej närvarande

Närvarande

Avels- och hälsoledamot 1 Anna Börje

Ordförande Annette Sjödin

Suppleant Kenneth Wikström

Vice ordförande Eva Porat
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh

Övriga närvarande

PR-ledamot Ewa Löwdin

SVERAKs kansli

Regelledamot Lars Madej

Agneta Färdigh, protokollförare

Avels- och hälsoledamot 2 Ulrica Wilderäng
t.o.m. söndag § 12

Cecilia Wennergren (lördag)

Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist
Utställningsledamot 2 Lotta Kragh

§1

Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro
Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Beslutades att godkänna kallelsen.
K Wikström och A Börje hade meddelat ej närvaro.

§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.
A Sjödin meddelade att hon beslutat att ha ett – ej protokollfört - ”internt möte” (avhölls cirka 30 minuter) vilket
innebar att kanslipersonalen A Färdigh och C Wennergren ej närvarade i lokalen.

§4

Föregående mötesprotokoll
Dnr 14-10-35:5

Styrelseprotokoll nr 5/14 fört vid möte 141011-12

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.
Dnr 14-10-106

E-postbeslut 141022; Revidering av beslut om försäljning av adresser

SVERAKs styrelse reviderade – genom e-postbeslut 141022 – beslutet att förbundet ska sälja adresser genom utdrag
från dataregister. Nedanstående text blev senare publicerad på SVERAKs hemsida:
”SVERAK lyssnar!
Vid SVERAKs styrelsemöte i oktober beslutades att förbundet ska sälja adresser genom utdrag från dataregister.
Detta beslut har skapat mycket diskussion och många enskilda medlemmar anser att detta är fel.
Självklart lyssnar vi på detta och har idag beslutat att ta tillbaka detta beslut och ta upp frågan till diskussion och beslut vid
SVERAKs årsmöte 2015.
Om ni som enskilda medlemmar har synpunkter – för eller emot – framför detta till er klubbstyrelse som representerar dig och
röstar åt dig vid SVERAKs årsmöte.
SVERAKs samarbetspartners Royal Canin och Agria Djurförsäkring kommer däremot att få ta del av vissa uppgifter; Royal
Canin bland annat nyregistrerade stamnamn och Agria bland annat medlemsnummer och adresser (ej personnummer) för att
kontrollera medlemskap som ger rätt till rabatterad försäkring.
Vill du avstå från kontakt med våra samarbetspartners – kontakta SVERAKs kansli och meddela detta.”
>>

<<
Beslutades att konfirmera e-postbeslutet.
Det är ett fåtal personer som meddelat att de avstår från kontakt med våra samarbetspartner men detta till trots ser
styrelsen detta agerande som mycket olyckligt. Våra samarbetsavtal innebär direkt och indirekt ekonomisk subvention
– för förbundet, klubbar och i förlängningen för enskilda klubbmedlemmar och att avstå från samarbete skulle på sikt
kunna drabba enskilda klubbar, utställare och uppfödare.
Beslutades att vid SVERAKs årsmöte mer i detalj informera SVERAK-klubbar om vad samarbetsavtalen innebär och vad
konsekvensen av uteblivna avtal skulle kunna innebära – ekonomiskt och praktiskt.
Dnr 14-10-111

A Sjödin – Med anledning av beslut tagna vid styrelsemöte nr 5/14

Avsänt till styrelsen via e-post 141106.
Ref dnr 14-10-72:2 , sidan 5; fråga om direktskick.
Vid möte nr 5/14 beslutades bland annat att erbjuda utvalda klubbar direktskick av bland annat registreringsanmälan
kattkull under en testperiod 150101-150228. Intresseförfrågan skulle ha sänts till samtliga SVERAK-anslutna klubbar
med erbjudandet.
SVERAKs styrelse har tagit del av diskussioner runt prickningsförfarandet och ser att en del klubbar vill hantera sina
egna medlemmars registreringar/registreringsanmälningar för att kunna rätta upp felaktigheter. Av olika skäl, inte
minst på grund av ”prickning” och ”reklam” har det varit svårt att få till en bra förfrågan.
A Sjödin väckte därför frågan på nytt och att styrelsen på nytt tar ställning till huruvida detta ska ske och på vilket sätt.
Punkten kommer att behandlas i samband med fråga om ”prickningssystem” för diplomerade uppfödare (se § 6).
Ref dnr 13-10-60:14, sidan 13; rörande SVERAKs hemsida
Vid mötet beslutades att SVERAKs kansli, A Färdigh skulle genomgå en kurs i Drupalhantering. Det beslutades även att
SVERAK skulle publicera en annons på SVERAKs hemsida med förhoppning att hitta någon som kan ta vid efter tidigare
webbutvecklare och slutföra layout, bildbank med mera.
Arbetsgruppen för webbsidan har föreslagit att även styrgruppen (dvs M Wirth Färdigh och K Wikström) går kurs i
Drupalhantering för att kunna vidareutveckla upplägget, sidlayout, mm i samråd med och i enlighet med
arbetsgruppens (A Färdigh och E Löwdin) idéer. Detta förslag anser A Sjödin som ypperligt då SVERAK på det sättet
skulle kunna vara mer självgående. Det innebär att annons om ”Drupal-person” inte kommer att publiceras.
Beslutades att revidera det beslut som fattades vid styrelsemöte nr 5/14 – ingen annons publiceras.
Punkt om SVERAKs hemsida diskuterades ytterligare under § 6.

§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

E-postbeslut att konfirmera
Dnr

Avser

Beslut

AU

14-03-63

PER 3/24 - kull redan tillverkad, diplomerad

Till DN

AG

14-03-69

K-avel BRI n 21 33 x SBI n 21 / BRI

Avslag

CW

14-10-103

ABY Godkänd dispens om att skilja kattunge från mamma före 12 veckors ålder

Beviljad

Asj

14-10-110

Ansökan byte förbund

Beviljad

Asj

14-10-113

Byte av förbund, medlem ej längre boende i SE

Beviljad

AG

14-03-76

K-avel BRI a var x SPH n 03 / SPH

Beviljad

Beslutades att konfirmera ovanstående ärenden.

Dnr 14-10-49:7

Annonsförmedlare för Våra Katter R Stålbrand – Besked om egen uppsägning på grund av
personliga skäl
Johnny Åkervall, SVERAKs kansli tar hand om annonsförmedling tills vidare

Beslutades att konfirmera att J Åkervall, SVERAKs kansli agerar annonsförmedlare för SVERAK tills vidare.
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§6

Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor
Dnr 14-10-73:2

SVERAK – Brev till diplomerade uppfödare inom SVERAK (avsändes med e-post 141021)

Dnr 14-10-73:3 A & B

SVERAK-klubbar om styrelsens beslut

Dnr 14-10-73:4

SVERAK – Brev 2 till diplomerade uppfödare (avsändes med e-post 141107)

Dnr 14-10-73:5

SVERAKs kansli – Sammanställning/utdrag från e-post rörande prickning (ris och ros)

Dnr 14-05-14

Uppfödare via enskild kattklubb – Synpunkter på diplomerade uppfödare som inte sköter
sig och diplomering borde kunna återkallas
A Sjödin – Frågor och funderingar föranledda av diverse webbdiskussioner

Dnr 14-10-116

Redan vid SVERAKs styrelsemöte nr 4/14, augusti 2014, beslutades att införa ”prickningssystem” för diplomerade
uppfödare som inte kan eller inte agerar i enlighet med reglerna – bortsett från direkta regelbrott som kan föranleda
till ett DN-ärende.
Efter styrelsemöte nr 5/14, oktober 2014, distribuerades styrelsens beslut till samtliga diplomerade uppfödare och
många reaktioner – positiva som negativa – framfördes. Detta gjorde att ytterligare ett brev sändes med mer
förklaring och bakgrund till beslutet. Text från brev nr 2:
”Vårt förra brev väckte helt klart liv i stugorna – och många reaktioner har kommit till SVERAK med frågor och synpunkter om
”prickningen” samt hårda ord som ”överförmynderi”, ”polisstat” och annat. Fast vi ska inte glömma att det även har kommit
flera positiva kommentarer att det är bra att vi tar tag i och styr upp detta.
Till att börja med: SVERAKs styrelse är stolt över diplomeringsstatusen och över de diplomerade och duktiga uppfödare som
finns i förbundet!
SVERAKs styrelse är medveten om att det stora flertalet diplomerade uppfödare kan och följer gällande grundregler som
undertecknades i samband med ansökan om att få genomföra diplomeringstest.
SVERAKs styrelse är glad över att du är en av alla våra engagerade diplomerade uppfödare som är SVERAKs ansikte utåt mot
bland annat kattungeköpare.
För er kommer ”prickningssystemet” inte att påverka någonting!
•

Ni kommer inte att få en prick för att ni någon enstaka gång glömmer att fylla i registeringsanmälan korrekt eller
glömmer att bifoga intyg eller liknande.

•

Ni kommer inte att få en prick för att ni någon enstaka gång missar att skicka in ägarändring inom
30 dagar efter överlåtelse eller att ni någon enstaka gång gör en miss eller felaktighet.

Prickningssystemet kommer inte att retroaktivt hantera missar eller annat som skett - allt startar från den 1 januari
2015.
Nedanstående rör säkert inte dig men…
…det är väl inte ”bonus” av stamtavleavgift som är det viktigaste? Vi har sett beklagligt många inlägg i frågan om prickning
som handlar om just pengar och inte kunskapsnivån och digniteten av diplomeringsstatusen.
…vi har -”bakom kulisserna” - sett att det allt oftare sker upprepade fel och smärre eller större brott mot
diplomeringsgrundregler. Detta är inte något som vare sig klubbar eller enskilda medlemmar ser och det rör som sagt ett
väldigt litet fåtal av er. Tyvärr är det så att det ofta är fåtalet som märks och hörs och även till viss del underminerar
diplomeringsstatusen för er som oförskyllt blir drabbade.
Ett exempel på detta är att vi vid flera tillfällen fått samtal och mail från besvikna kattungeköpare som tror sig ha köpt katt
från ”kvalitetssäkrad uppfödare eftersom han/hon ju är diplomerad”. Dessa köpare uttrycker ofta bittert sin besvikelse och
misstro till statusen ”diplomerad”.
Några andra exempel är att vi vid ett eller flera tillfällen observerat att några diplomerade uppfödare:
•
bedrivit kontrollavel (blandras) utan att ansöka om godkännande före parning

•

•

visat sig ha mycket dålig kunskap om gällande avgifter, blanketter och allmänna regler

•

agerat mot gällande konsumentköplagar mot enskilda kattungeköpare

•
sålt katt utan att lämna med stamtavla
•
registrerat kull i annat förbund utan att först ha registrerat den i SVERAK
Direkta regelbrott har naturligtvis väckts till SVERAKs disciplinnämnd men i vissa fall handlar detta om ”brott i en gråzon”. Det
är dessa gråzoner som kan komma att bli en ”prick”.
Beslut om när/hur/varför det blir ”prick” kommer att utvärderas individuellt och beslutas av SVERAKs styrelses AU efter
granskning. Person som får ”prick” kommer självklart att bli informerad om detta.
Avslutningsvis hoppas vi förstås att vi aldrig kommer att behöva utdela några prickar alls!”

Styrelsen är införstådd att det är en minoritet som hört av sig efter utskicket om prickning – till förbundet och på olika
webbforum. Däremot är det förvånande att en del enskilda klubbmedlemmar i sin e-post uppvisat en ton och attityd
som är mycket otrevlig och ibland till och med hotfull! Att framföra synpunkter är en sak men…
Vid förra styrelsemötet beslutades att L Madej, i samarbete med SVERAKs kansli A Färdigh, kommer att utarbeta
grundregler för SVERAK. Dessa grundregler kommer att kompletteras med en punkt om etik och uppförande –
liknande den som finns i FIFes domarregler.
Under åren har det framförts åsikter att enskilda klubbmedlemmar ska tillåtas ha direktkontakt med förbundet och
förbundskansliet för att påskynda hantering och minska byråkratin – nu har det framförts åsikter att ”allt” ska gå via
kattklubben och att det är kattklubben som ska ta fullt ansvar för sina medlemmar.
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Beslutades att skjuta upp beslut att ge enskilda klubbmedlemmar möjlighet att sända exempelvis registreringsanmälan direkt till SVERAKs kansli.
Beslutades att A Sjödin och M Sundqvist sammanställer underlag till information som diskuteras vidare vid nästa
styrelsemöte – januari 2015.
Beslutades att ytterligare information om ”prickningssystemet” kommer att ske vid SVERAKs årsmöte 2015.
Dnr 12-10-105 &
14-10-77

Väckt av A Sjödin – Dispensansökan från elev rörande ej tillräcklig aktivitet
under 2014 kategori I och II

Beslutades att godkänna dispensansökan rörande elevaktivitet under 2014. Styrelsen var dock tydlig med att dispens
att tillgodogöra sig elevgångar trots inaktivitet inte kan erhållas en andra gång
Information - Sjukvikariat på SVERAKs kansli
Beslutades att konfirmera förlängt sjukvikariat på SVERAKs kansli (halvtid 140922-141231, heltid 150101-150331).
Styrande dokument
Vid SVERAKs styrelsemöte nr 5/14 beslutades att sammanställa styrande dokument för förbundsstyrelsen och
projekt/arbetsgrupper. Flertalet styrelseledamöter har insänt underlag till SVERAKs kansli, A Färdigh som gjort en
sammanställning.
A Färdigh rapporterade att i detta styrande dokument kommer förbundets ekonomiska rutiner samt annan
information att skrivas in. På så sätt samlas information på ett och samma ställe.
Genomgång och justering skedde av inkomna styrande dokument underlag.
Beslutades att PR-ledamotens uppgifter behöver förtydligas ytterligare. E Löwdin åtgärdar.
Hälsoledamöterna insänder underlag snarast möjligt till SVERAKs kansli.
Dnr 13-10-119:3
Väckt fråga

För kännedom: A Sjödin – Brev till domarelever rörande ansökan om elevgång och krav att
ansökan ska sändas till SVERAKs kansli.
A Sjödin och C Wennergren – Domarelever som ej inkommer med ansökta elevgångar

141114 sändes, via cirkulärutskick, e-post till svenska domarelever (medlemmar i SVERAK-ansluten klubb) föranlett av
att av 22 elever var det endast 8 stycken som mer eller mindre uppfyllde de kriterier som FIFe har för elever!
Efter detta brev inkom ett flertal elever med ansökningar och/eller intyg och har på så vis uppfyllt gällande regler.
Beslutades att A Sjödin och C Wennergren sänder ytterligare ett cirkulärutskick till domarelever som är medlemmar i
SVERAK-klubb med information att från den 1 januari 2015 gäller att ansökan om elevgång ska skickas med kopia till
SVERAKs kansli. Detta gäller alla elevgångar och den gäller även för de elever vilka redan är domare. Efter avhållen
elevgång ska kopia på elevintyg skickas till SVERAKs kansli inom 30 dagar.
Beslutades att vid SVERAKs styrelsemöte i januari 2015 kommer SVERAKs styrelse att diskutera frågan om elevstatus
för de elever som inte inkommit med underlag eller uppfyllt gällande regler.
Beslutades att A Sjödin och C Wennergren sänder intresseanmälan för deltagande vid FIFes domarseminarium – som
avhålls i direkt anslutning till FIFes Generalförsamling – till FIFe-domare och seniorelever som är medlemmar i
SVERAK-ansluten kattklubb.
Beslutades att göra en latkatt för domarelever med samlad information om hur man blir elev, vilka krav som ställs på
rapportering med mera. Denna latkatt publiceras på SVERAKs hemsida och är på så sätt tillgänglig för alla. A Sjödin och
C Wennergren åtgärdar.
Beslutades att arbeta om den rapporteringsblankett som används i samband med utställningsarrangemang så att
SVERAK-klubbarna kan ange om de fått ansökan om elevgång, parallell elevgång alternativt examensansökan. På detta
sätt kan SVERAK få en bättre uppfattning om sökta elevgångar samt vilka klubbar som bereder plats åt domarelever
och på så sätt arbetar för domarelevernas utbildning och domarkårens fortlevnad.
Blanketter och latkatter – för genomgång
SVERAKs styrelse erhöll till mötet samtliga blanketter och latkatter för genomgång och eventuell justering.
Fråga väcktes för beslut om hantering vid ändring av stamnamnsinnehav när medinnehavare lämnar stamnamn. Ska
förbundet kräva underskrift av samtliga innehavare (såvida inte särskilda skäl – som exempelvis dödsfall – föreligger)
eller räcker det att huvudinnehavaren av stamnamn undertecknar?
Beslutades att eftersom samtliga innehavare undertecknar i samband med ansökan ska samtliga innehavare
underteckna – även medinnehavare - när ändring sker.
Blanketten ”Ändring av stamnamninnehav” kommer att delas upp som två blanketter; en blankett för det fall
innehavare lämnar stamnamn och en blankett för det fall en innehavare tillkommer.
>>
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<<
Blanketten ”Anmälan till utställning” är en översättning av FIFes originalblankett med tillägg av nationella klasser och
tillägg för dubbelbur. Förslag lämnades att länkning sker till FIFes hemsida istället för att SVERAK hanterar en egen
blankett.
Beslutades att ”vår” blankett kvarstår. Det framfördes en del synpunkter på FIFes blankett och styrelsen beslutade att
SVERAK kontaktar FIFes Show commission med förslag till ändringar och upplägg. M Sundqvist och L Kragh åtgärdar.
Fortsatt genomgång av blanketter sker vid söndagens möte.
”Principbeslut”

Hälso- och utställningsledamöter – ändring av tidigare principbeslut/tolkning

Vid styrelsemöte nr 5/14 beslutades om justering av text rörande sporrar.
Förslag till ännu ett förtydligande/texttillägg: Lämpligt är att i samband med kastrering ta bort bakre
extrasporre/sporrar om den/de besvärar katten.
Beslutades i enlighet med förslaget.
Dnr 13-10-145:5
Dnr 13-10-145:6

M Wirth Färdigh – Statistik; SVERAK-ägda katters deltagande vid SVERAK-utställningar
M Wirth Färdigh – Statistik; SVERAK-ägda katters deltagande vid SVERAK-utställningar –
efter årets sista utställning

Statistiken visar bland annat hur många unika SVERAK-ägda utställningskatter som har ställts ut antal gånger under
2014.
•
Under året har 4 848 katter (individer) ställt ut vilket var färre än 2013 (5 231 katter). Skälet till minskningen
beror troligen på att en av de vanligtvis större utställningarna i år ställdes in.
•
Totalt har dessa 4 848 katter ställts ut 15 882 gånger.
o 2 katter har ställt ut 27 gånger
o 57,8 % av katterna har ställts ut 1 eller 2 utställningar. 1 % har ställts ut fler än 15 utställningar, dessa utgör
6 % av starterna (totalt startantal 15 882 katter)
Styrelsen konstaterar att antalet katter som varit ”under registrering” har minskat betydligt. Troligen beror det på att
klubbarna inväntar i det längsta att registrera dessa katter i utställningsprogrammet Aladdin och när så sker har
katterna redan blivit registrerad (erhållit SVERAK-registreringsnummer). Fördelarna med detta är många – klubbarna
får korrekta uppgifter i Aladdin (utställningskatalog, domarfördelning, resultatlistor) och korrekta uppgifter överförs
till resultatfilerna som ligger till grund för resultatredovisning Årets Katt.
Beslutades att lägga statistiken till handlingarna.
Dnr 14-10-94:2
Dnr 14-10-94:3

M Wirth Färdigh – Underlag antal PEB med EMS-kod 81, 82 och 83
M Wirth Färdigh – Underlag antal BAL och OLH med EMS-kod w *

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 5/14 beslutades om en ny arbetsrutin vid FIFe-beslut om ändring av/ny EMS-kod:
•

När SVERAK erhållit officiell information från FIFe om GF-beslut som rör ändrade EMS-koder sker kontroll och
sammanställning av vilka EMS-koder det gäller. Därefter görs en beräkning av antalet katter i Sesam som
påverkas och styrelsen får denna information.

•

Styrelsen fattar, utifrån erhållen information, beslut om hantering och om ändring ska ske manuellt av SVERAKs
kansli eller automatiskt genom SQL-jobb.

En del ändringar skedde den 1 januari 2014:
•
•

PEB * 83 (pälsstruktur ”brush”) bedöms tillsammans med PEB * (hårlös eller ”flock”).
Vid kontroll i SVERAKs stambok Sesam hade ingen peterbald någon EMS-kod registrerad för pälsstruktur. Detta
innebär att ingen åtgärd behövs i Sesam eller i utställningsprogrammet Aladdin.
BAL w 67 och OLH w 61 bedöms tillsammans.
SIA w 67 och OSH w 61 bedöms tillsammans.
Beslutades att eftersom detta påverkar ett fåtal katter kommer ingen programutveckling av Aladdin att ske.
Beslutades att L Kragh och M Sundqvist sammanställer information som ska sändas till utställningsarrangerande
klubb i samband med att inloggningsuppgifter till Aladdin erhålls.

I samband med detta informerade M Wirth Färdigh att programutveckling av nytt informationsfält i Sesam med
”flaggning” till FindUs är på gång (i enlighet med beslut vid förra styrelsemötet).
Detta innebär att samtliga BRI * 12 med automatik kommer att ändras till BRI * 11 med komplettering av notering
”Ändrad från BRI * 12 från 140101 enligt beslut FIFes GF 2013”. Informationen blir synlig vid utskrift på stamtavla och
även i FindUs genom en liten symbol som visar att information finns (som ”hälsoinformation” visas i FindUs idag).
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SVERAKs hemsida

Arbetsgrupp: E Löwdin & SVERAKs kansli, A Färdigh. Styrgrupp: M Wirth Färdigh & K Wikström

Dnr 13-10-60:16
Dnr 13-10-60:17

Tidigare webbutvecklare: Sammanfattning av utfört arbete, arbete som återstår att göra
samt slutfaktura
SVERAKs kansli, A Färdigh – Minnesanteckningar från telefonmöte 141104 med arbetsgrupp
och styrgrupp för ny hemsida

Vid telefonmöte mellan arbetsgruppen och styrgruppen diskuterades och informerades bland annat:
E Löwdin och K Wikström hade ett personligt möte 141021 med tidigare webbutvecklare. Efter detta möte inkom
rapport från webbutvecklare med bland annat följande punkter (utdrag):
•

Webbutvecklaren kommer färdigställa sidan till ”nivå ett” för leverans vecka 45.

•

Fakturering sker efter leverans och kommer endast vara för ”nivå ett” som avtalades i början av arbetet.
En beskrivning av utfört arbete levereras med fakturan.

•

Webbutvecklaren kommer även vara behjälplig framöver i mån av tid och utan arvode, för att stötta utvecklingen
om frågor kring den ursprungliga designen uppstår.

Arbets- och styrgruppen var eniga om att det är viktigt att prata igenom och besluta om arbetsfördelning och
liknande. Det bästa sättet att diskutera detta – och layout för sidan – ansågs vara ett personligt möte. Planerna var då
ett möte under vecka 48 eller vecka 49 men på grund av olika omständigheter har mötet ännu inte skett. En sådan
omständighet är problem med funktionaliteten och att skapa/spara/publicera nya sidor – en funktion som självklart
skulle fungera vid överlämnandet av tidigare webbutvecklare. Kontakt har tagits för åtgärd av problemet – i dagsläget
dock utan respons. Detta gör att vi befinner oss i ”moment 22!
A Färdigh framförde – på nytt – det problem som finns med dagens hemsida. Bortsett från att sidan är svårnavigerad
är utvecklingsmöjligheterna begränsade – för att inte säga obefintliga.
Beslutades att ny hemsida för SVERAK är prioritet. För att i möjligaste mån förbereda textmaterial beslutades att
SVERAKs kansli och styrelseledamöter – inom respektive område – hämtar textmaterial från SVERAKs nuvarande
hemsida, vid behov uppdaterar och ändrar och sänder därefter oformaterat textunderlag till SVERAKs kansli,
A Färdigh. Detta är ett sätt att förbereda och påskynda uppdatering så snart det är möjligt att arbeta med den nya
drupal-sidan.
SVERAK på Facebook – detta är något som arbets- och styrgruppen är helt eniga om. Däremot är det viktigt att
SVERAKs nya hemsida ska vara klar innan sådan sida skapas. M Wirth Färdigh kommer, till styrelsemötet i januari
2015, att lämna ett mer detaljerat förslag till hur SVERAK skulle kunna ha olika former av informationskanaler.
SVERAKs kansli, A Färdigh – Uppdaterad annonsinformation 2015 för kommersiella annonsörer samt för
uppfödare/rasringar
SVERAKs kansli, A Färdigh har omarbetat annonsinformation för kommersiella respektive icke kommersiella
annonsörer samt lämnade förslag till ändring av frekvensrabatt för kommersiella annonsörer.
Beslutades i enlighet med förslaget vilket innebär att kommersiella annonsörer erhåller frekvensrabatt per nummer.
Beslutades att konfirmera båda underlagen för annonsinformation för 2015. Detta innebär även att annonspriser för
2015 är fastställda.
Annonsinformation kommer att publiceras på SVERAKs hemsida.
A Färdigh lämnade förslag att SVERAK-klubbar inte ska betala något för julhälsning (1/12-sida = 300 kr) i Våra Katter
nr 6. Om en klubb väljer att boka en större julannons görs avdrag om 300 kr från ordinarie annonspris.
Beslutades i enlighet med förslaget – beslutet träder i kraft för Våra Katter nr 6/15 och gäller under förutsättning att
klubben i samband med bokning insänder tryckfärdigt annonsunderlag (även om det är repris från tidigare år).
Om tryckfärdigt annonsunderlag inte inkommer eller om det inte inkommer i tid gäller inte kostnadsfri annonsering.
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§7

Ekonomi
Dnr 14-10-18:11

M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport oktober 2014

Dnr 14-10-18:12

M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport november 2014

Beslutades att lägga ekonomisk rapport för oktober 2014 till handlingarna utan genomgång.
Kommentarer om november månads ekonomiska läge:
•
•
•
•
•

Medlemsantalet ligger en procent under fjolårets antal
Stamtavleintäkterna och diplomeringar ligger något över budget
Stamnamn ligger över budget
Annonsintäkterna ligger tydligt under fjolårets
Programutvecklingskostnaderna ligger sammantaget i stort sett på budget.

M Wirth Färdigh påtalade att denna rapport hänvisar till november månads bokföring och att delar av
datautvecklingskostnader för november inte finns med utan syns först i decemberrapporten. Redan nu kan
konstateras att datautvecklingskostnaderna inte kommer att hamna i nivå med budget utan överskrida den.
Beslutades att datautvecklingskostnaderna får överskrida budget – det är viktigt att vår datautveckling fortsätter.
Beslutades att, efter genomgång, lägga ekonomisk rapport för november 2014 till handlingarna.
Dnr 14-10-20:4

Agria – rörande faktura för annons med mera

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 5/14 diskuterades samarbete med Agria och styrelsen beslutade bland annat att sända
faktura för annons – något som Agria nu har påpekat ingår i avtalet.
Beslutades att kreditera nämnd faktura. SVERAKs kansli, A Färdigh åtgärdar.
Diskussion rörande samarbetsavtal fördes. Synpunkter framfördes att det ska tydligt framgå vilken fördelning som sker
mellan konton i bokföringen. A Färdigh föreslog att detta enkelt kan ske genom att skapa en egen resultatenhet för
samarbetsavtal i bokföringsprogrammet.
Beslutades i enlighet med förslaget.
Dnr 14-10-58:8

Tävlingsledamöter – Prisutdelning Årets Katt 2014

Prisutdelningen kommer att äga rum i Norrköping i samband med Östkattens utställning 150221-22.
Beslutades att bjuda ägare till förstaplacerade katter på supé i samband med prisutdelning Årets Katt. Om ägare har
flera katter som placerat sig som etta erhålls maximalt två supébiljetter.
Detta beslut gäller principiellt framöver under förutsättning att kostnaden för supé är rimlig (cirka 300 kronor).
Representanter från SVERAK behöver finnas på plats. Detta gäller framför allt under dagtid på lördagen då pokaler ska
packas upp och prisutdelningen förberedas samt vid kvällens prisutdelning.
Beslutades att M Sundqvist och E Porat erhåller resekostnader, hotellrum för övernattning lördag till söndag samt
supé.
Beslutades att M Sundqvist kontaktar K Wikström, som hjälpt till tidigare år, om hjälp även detta år.
Principiellt gäller, vid representation vid utställning; om egen katt ställs ut ersätter förbundet halva kostnaden för resa,
hotellrum och supé.
Priser: Förslag från utställningsledamöterna att beställa pokaler till placerade katter.
Beslutades i enlighet med förslaget. Utställningsledamöterna ombesörjer beställning.
Diplom: Beslutades att uppmärksamma och utfärda diplom till fler katter än de som presenteras vid prisutdelningen:
•
•

Om nödvändigt antal utställningar eller poäng för att ingå i beräkningen uppnåtts för Vuxen hane, Vuxen hona,
Junior/ungdjur, Kastrat hane och Kastrat hona utfärdas diplom till de katter som placerat sig på plats nr 1-10.
Om nödvändigt antal utställningar eller poäng för att ingå i beräkningen uppnåtts för nationella klasser (Senior,
Veteran, Avelshane, Avelshona, Uppfödning, Huskatt långhår, Huskatt korthår, Huskatt senior och Huskatt
veteran) utfärdas diplom till de katter som placerat sig på plats nr 1-3.

Beslutades att Årets Kattuträknare M Wirth Färdigh skriver ut diplom och undertecknar. Därefter sänds de till
M Sundqvist.
M Wirth Färdigh rapporterade att brev till vinnarna skickas före jul med information att från den 15 januari 2015 är
resultaten ”låsta”, det vill säga att eventuella fel som upptäcks efter det datumet rättas inte.
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Dnr 13-10-89:4

SVERAKs kansli, J Åkervall – Angående SVERAKs burpooler

Från den 1 januari 2015 gäller ny nationell regel att endast två utställningar får avhållas samma helg. Förbundet har
också höga kostnader för frakter och hyror och det är viktigt att vi ser över möjligheter att minska dessa.
Förslag till beslut: Minska antal containrar som är i drift från fem till fyra stycken.
Den container som ”försvinner” kommer tills vidare att placeras hos R-Kås i Gnosjö (företaget som sköter tillverkning
och underhåll) till en kostnad av 1 000 kr inkl. moms/månad. Materialet i denna container används till
kompletteringar/byten till de fyra övriga burpoolerna och när containern är tom skrotas den helt. Detta innebär att
SVERAK inte kommer att behöva beställa nya burar/underreden på ett tag.
Beslutades i enlighet med förslaget. J Åkervall åtgärdar i samråd med M Wirth Färdigh.
Vid styrelsemöte nr 4/13, augusti 2013, beslutades att burpoolerna enligt rullande schema skulle sändas till RKås i
Gnosjö för genomgång och reparation. Kostnaden beräknades bli i snitt 30 000 kr/container. Tyvärr har
transportkostnader till och från Gnosjö gjort att kostnaderna blivit högre än så.
Förslag till beslut: Containrar och burpool granskas en gång om året av utvald/a klubb/ar vid utställning – förslagsvis
de som beställt två burpooler. Detta kan ske genom att:
•

•
•

Avtal skrivs med ”utvalda” klubbar som i god tid före utställningen får en utförlig beskrivning om vilket jobb som
ska utföras (granskning av hela burpoolen – samtliga burar och övrigt material, kontakt med svetsare som lagar
det som går att lagas direkt på plats, uppmärkning av det material som behöver bytas ut, kassering av trasigt
material, kontroll av pallyftare, status av själva containern osv).
Klubben har ansvaret att kontakta svetsare och även att betala kostnad för denna. SVERAK lägger ingen värdering
i om det är en klubbmedlem som fixar – bara det blir gjort.
Veckan efter kontroll ska rapport ske till SVERAK (på särskild blankett som erhålls i samband med avtalet). Det
material som ska bytas och/eller kompletteras beställs från RKås via kansliet och sänds till nästkommande klubb.

Förslag till ersättning för utfört arbete föreslås bli en fri burpool (i dagsläget 12 500 kr) per utställning. I denna summa
ingår alltså arbetskostnad och svetsning. Bokföringsmässigt kommer den fria burpoolen att konteras som underhåll.
Beslutades i enlighet med förslaget vilket innebär en revidering av beslut fattat vid styrelsemöte nr 4/13.
Beslutades att avtalstext, blankett och informationstext snarast bör utformas. SVERAKs kansli, A Färdigh åtgärdar i
samråd med J Åkervall, M Wirth Färdigh och A Sjödin.
Nyligen genomgånga burpooler är SVERAK nr 2 och nr 5. Nästa klubb som har utställning med två containrar är
Nerikes Kattklubb (SVERAK nr 1 och 3) i februari 2015. NERK har tidigare varit en av våra” granskare” och gjort ett
utmärkt arbete. SVERAKs kansli har ännu inte frågat klubben om möjlighet att utföra detta arbete men föreslår att
NERK blir ”pilotklubb” för denna nya hantering.
Beslutades att J Åkervall snarast tar kontakt med NERK och frågar om intresse för denna granskningsgenomgång och
vad det innebär. Förhandsbesked om avtal och informationstext lämnas och så snart dessa är formellt klara sänds de
till NERK för underskrift och för kännedom.
För sent inkommen reseräkning: Conny Jansson, assistentgruppens möte 140726
Enligt ekonomiska rutiner gäller: Betalningsunderlag ska ha inkommit till kansliet inom tre månader efter avhållen
resa/aktivitet. Om betalningsunderlag inkommer senare än tre månader efter avhållen resa/aktivitet kan utbetalning
ske först efter styrelsebeslut. Generellt gäller att räkning som inkommer senare än sex månader efter avhållen resa/
aktivitet ej beaktas.
Beslutades att godkänna utbetalning av reseräkning för milersättning till en kostnad om totalt 777 kronor.

§8

SVERAKs årsmöte
Dnr 14-05-17

Arbetsgruppen – Förslag till inbjudan årsmöte 2015

Beslutades att SVERAKs 60-årsjubileum firas vid SVERAKs årsmöte.
Enligt SVERAKs ekonomiska rutiner finns en ekonomisk riktlinje [styr.möte nr 6/09] där det framgår att funktionärer,
boende i samma stad där årsmötet äger rum, själva väljer om de vill ha bokat rum på hotellet eller om de väljer att ta
exempelvis taxi till och från hotellet.
Beslutades att med tanke på jubileumsfirandet är det att föredra att funktionärer, boende i Stockholm med omnejd,
bor på hotellet för bidra till det sociala umgänget.
Arbetsgruppen för 60-årsfirande, E Löwdin och L Madej, har lämnat förslag till inbjudan till årsmötet och supé. När
smärre justeringar har skett kommer denna att sändas tillsammans med kallelse till årsmötet.
Information - Rapport om föreläsare
Brenda Bonnett, som gör Agria Breedprofile på katt, kommer att föreläsa vid SVERAKs årsmöte. Agria betalar resa och
kostnader för detta.
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Genomgång av motioner och praktiska frågor
Ett fåtal motioner har inkommit. Dessa diskuterades och bereddes. Vid nästa styrelsemöte, januari 2015, kommer
motionsluntan att slutföras.
L Madej informerade att en motion inkommit för sent. Styrelsen beslutade att denna inte tas upp för behandling.
Mentometersystem
Beslutades att beställa samma mentometersystem som tidigare år.
L Kragh kommer att tillsammans med K Wikström att sköta mentometersystemet. Revisorer (eller rösträknare)
placeras även 2015 bakom/bredvid mentometeransvariga för att undvika eventuell diskussion om röstningsförfarande.
SVERAKs kansli - Anmälningsblankett/er till årsmötet
Dnr 14-10-123

M Wirth Färdigh – Redovisade resekostnader per klubb – förutom samordnade taxiresor

Blanketter kommer att sändas med kommande cirkulärutskick och publiceras på SVERAKs webbplats.
I enlighet med internrevisorernas synpunkter om beloppsgränser (ref protokoll nr 4/14) gäller följande:
Om biljettkostnad per person eller beräknad resekostnad förväntas överstiga 3 000 kronor ska SVERAKs
förbundsekonom kontaktas för godkännande före bokning. Om godkännande ej sker får överstigande summa
bekostas av resande själv (för klubb kommer summan inte att ingå i årsmötesutjämningen).
Årsberättelse
SVERAKs kansli, A Färdigh har under flera år skrivit förbundets årsberättelse – i samråd med förbundsstyrelsen – något
som inte är görligt i år. Utöver bokslut, kontrolluppgifter, förhoppningsvis arbete med ny hemsida med mera är
kansliet dåligt bemannad på grund av semester och sjukskrivning.
Ingen i styrelsen åtog sig att skriva hela berättelsen – därför skedde en uppdelning av de olika delarna på olika
styrelseledamöter. A Sjödin åtog sig att sammanställa den slutliga berättelsen.

§9

Skrivelser (inkl bordlagda)
Dnr 8-10-95:5

Utställningsledamöter/SVERAKs kansli – Om egna klubburar på SVERAKs burbord

Dnr 8-10-95:5 behandlades vid söndagens styrelsemöte.
Ärendet väcktes av utställningsledamöterna eftersom de ”snubblade på” en diskussion på Facebook om egna burar vid
utställning. Klubben det berörde angav att de erhållit tillstånd av SVERAK att använda SVERAKs underreden till egna
burar. Detta är inte tillåtet och därför väcktes frågan till styrelsemötet.
Vid kontroll av den korrespondens som skett mellan utställningsansvarig och klubbordförande konstaterades att det
blivit ett missförstånd genom att man lagt olika tolkning i det som sades:
•
•
•

Utställningsansvarig meddelade klubben i förväg att det i burpoolen fanns 7 trasiga burar.
Klubben meddelade den hade behov av hela burpoolen
I ett mail till SVERAKs kansli frågade klubben om det var ok att använda underreden till egna burar eftersom
SVERAK inte kunde tillhandahålla en hel burpool – utställningsansvarig utgick från att detta avsåg stålburar
och endast som ersättning för de 7 trasiga burarna och godkände därmed detta.

Det har efter utställningen framkommit att SVERAKs burunderreden använts till annat än till SVERAKs burar.
Det har även framkommit att SVERAKs burar placerats på andra bord än på SVERAKs burunderreden.
Det har även framkommit att det fanns intakta SVERAK-burar som inte användes. Istället användes klubbens och/eller
enskilda medlemmars egna burar på SVERAKs burunderreden.
Denna hantering av SVERAKs burpool är inte acceptabel!
Underreden till SVERAK-burar får ej användas till annat än SVERAK-burar! Man får ej ställa "egen" bur i underredet
avsett för en SVERAK-bur!
Beslutades att L Madej, som var på plats vid utställningen ifråga, tillskriver klubben.
Dnr 14-10-117

Enskild kattklubb – Dispensansökan om ägarändring – avstängd person

Klubben vädjar till SVERAKs styrelse att ägarändring av katt ska ske från avstängd medlem till ny ägare. Mailunderlag
har bifogats för att visa att ägarändringen påbörjats men inte slutförts av avstängd person.
Beslutades att godkänna dispensansökan och ägarändra berörd katt. SVERAKs kansli, C Wennergren åtgärdar samt
meddelar klubben om styrelsens beslut.
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Dnr 14-10-119:2

Enskild kattklubb - Dispensansökan - Ärende rörande avstängd medlem och
registrering/överföring av katter

Avstängd medlem – fortfarande huvudmedlem i en SVERAK-klubb - har under avstängningen registrerat katter i annat
förbund än SVERAK. Köpare av katten – medlem i SVERAK-klubb - har inte blivit informerad av uppfödaren om
avstängningen utan blivit medveten om detta först vid begäran att överföra katten till SVERAK.
Klubben vädjar till SVERAKs styrelse att godkänna registrering/överföring av berörd katt.
SVERAKs stambokförare, C Wennergren informerade att det inte föreligger några hinder att genomföra överföring
bortsett från avstängd uppfödare; samtliga nödvändiga handlingar har inkommit till stambokföringen.
Beslutades att godkänna dispensansökan för överföring av berörd katt samt eventuellt ytterligare katter från samma
uppfödare som enligt uppgift är på väg in till SVERAK för överföring. SVERAKs kansli, C Wennergren åtgärdar samt
meddelar klubben om styrelsens beslut.
Beslutades att sända en ny anmälan till Disciplinnämnden för ytterligare brott mot FIFes regler för uppfödning och
stambokföring § 5.1.1 ”Alla kattungar uppfödda av en enskild medlem i ett nationellt FIFe-förbund måste först
registreras i FIFe” samt brott mot regler under pågående avstängning. SVERAKs kansli, C Wennergren vidarebefordrar
ärendet till DN enligt uppdrag SVERAKs styrelse.
Eftersom det är SVERAKs styrelse som är anmälande part får eventuell överklagan ställas till SVERAKs årsmöte.
Dnr 14-03-73

SVERAKs stambokförare, C Wennergren – Uppfödare som använt katt med MUN i
stamtavlan i avel och på utställning

E Löwdin deltog ej i diskussion eller beslut.
Den honkatt som är använd har avelsförbud eftersom det finns munchkin synlig i stamtavlan. Uppfödaren har tidigare
fått skriftlig information att katten inte får ställas ut eller användas i avel – detta finns även tydligt inskrivet i FIFes
regler. Uppfödaren beklagar att hon missat denna information och att det inte går att härleda munchkin i FindUs –
därför utgick hon från att allt var i sin ordning.
Beslutades att kullen registreras – utan restriktioner (munchkin hamnar i P5).
Styrelsen var enig att någon form av reprimand skulle utdelas och diskussion fördes huruvida det skulle bli en erinran
eller varning och om ärendet skulle väckas till DN eller inte.
Beslutades, efter omröstning (erinran 4, varning 0, DN 3) att erinran utdelas. L Madej tillskriver uppfödaren om
beslutet.
Dnr 14-03-27:3

Enskild uppfödare – Med anledning av beslut fattat vid styrelsemöte nr 4/14

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 4/13 gjorde styrelsen en tolkning/klarläggande om hantering om parning skedde där
båda föräldrarna var bärare vid hälsoprogram för sjukdom:
En grundförutsättning för att kull efter dylik parning ska kunna registreras är att alla avkommorna DNA-testas inom berört
hälsoprogram, innan registrering kan ske.
• Stambokföraren hanterar ärendet. • Kullen registreras (efter att ungarnas intyg inkommit). • Därefter gäller samma rutin
som vid förseelse mot 3/24, då detta är ett brott mot gällande regelverk.
• Vid en förstagångsförseelse: Uppfödaren får en erinran.
• Vid upprepad förseelse: Styrelsens AU informeras och beslutar om anmälan ska sändas till DN.
• Vid förseelse av diplomerad uppfödare: Styrelsens AU informeras och beslutar om anmälan ska sändas till DN.
Ärendet väcks till SVERAKs styrelse som beslutar huruvida diplomering ska annulleras.

Vid styrelsemöte nr 4/14 behandlades ett ärende där parning skett där båda föräldradjuren var bärare av PRA.
Styrelsen beslutade att belägga avkommorna från kullen med avelsförbud. Berörd uppfödare har inkommit med
skrivelse med synpunkter på styrelsens beslut.
A Sjödin och K Wikström har inför detta möte påtalat att styrelsen inte beslutat i enlighet med tidigare tolkning.
Antingen ska beslutet ändras eller så ska tidigare tolkning revideras.
Beslutades i enlighet med tidigare tolkning/klarläggande vilket innebär att det styrelsebeslut som fattades vid möte
nr 4/14 reviderades. Följaktligen hävs avelsförbud och nya stamtavlor utfärdas för kullen ifråga. SVERAKs kansli, C
Wennergren åtgärdar samt meddelar uppfödaren styrelsens beslut.
Dnr 14-10-124

Enskild kattklubb – Arbetsrutiner titeltagning

SVERAKs styrelse har tidigare fattat beslut om arbetsrutiner vid titeltagning och hantering när titel inte är påförd av
arrangerande lubb på bedömningssedeln.
Skrivelse har inkommit från klubb som anser att dessa rutiner är förvirrande och att man alltid ska förfara på samma
sätt oavsett var titeln är tagen.
Beslutades att L Kragh och M Sundqvist granskar tidigare arbetsrutiner och försöker hitta en sätt att förenkla för alla
berörda parter.
Styrelsemötet avslutades kl 18.10 och återupptogs igen söndagen kl. 9.00
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§ 10

Arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp: M Wirth Färdigh, K Wikström och L Kragh

M Wirth Färdigh - Planerat personligt möte i Karlstad för framtida programutveckling (annonssida mm)
M Wirth Färdigh informerade att personligt möte med programleverantör är viktigt i fasen att göra kravspecifikation
och vidareutveckla Mina sidor till att omfatta ägarändring och annonssida. För att det ska vara möjligt att starta mötet
tidigt och på så sätt maximera tid med programmerare föreslås att resan startar dagen för mötet ifråga vilket innebär
en övernattning.
Beslutades att godkänna heldagsuppdrag, resa samt kost och logi för M Wirth Färdigh, L Kragh och SVERAKs kansli,
A Färdigh.
Aladdin – Utställningsprogram

Arbetsgrupp: L Kragh (sammankallande), Carin Mikkelä, M Sundqvist & SVERAKs kansli

Dnr 10-10-155:26

L Kragh - Aladdin-rapport online/webbanmälan

Under hösten har arbetsgruppen och några klubbar fortsatt att testa webbanmälan. En del ”barnsjukdomar” har visat
sig och några programfel har rättats upp av programleverantör. Detta gäller bland annat att den nya utställningsåldern
för huskatter har lagts till (4 månader gäller från den 1 januari 2015).
ÄK är en av klubbarna som testat webbanmälan och gjort utvärdering. På det stora hela fungerade allt mycket bra
men det är några saker som måste åtgärdas innan förbundet kan öppna webbanmälan fullt ut för alla.
Några fel som behöver åtgärdas är:
1.

2.
3.
4.
5.

Om katten anmäls i kastratklass och katten inte är kastrat i Aladdin så får man detta meddelande först när man
går in i Aladdin.
Tankar om åtgärd: Kanske kan man göra något i onlineanmälan så att om katten anmäls i kastratklass ändras
katten i Aladdin till ”Hane kastrat” respektive ”Hona kastrat”.
Några katter kommer inte över till Aladdin alls. Varför så är fallet har man ännu inte klarlagt men kontroll pågår.
Detta problem medför följdproblem och för att kunna lita på programmet måste alla katter in i Aladdindatabasen.
Det som också måste göra något åt är att det sätts en markering i Aladdin för dag 2 även om katten inte har
någon klass ifylld den dagen när man läser över den. Vilket innebär att man får gå in på alla endagarskatter som
kommer in.
Om man markerat ”Bekräfta med e-post” redan i onlinegränssnittet kommer markeringen för e-post in i Aladdin.
Däremot aktiverar den inte så man måste avmarkera och markera på nytt för att bekräftelsen ska skickas
Å, Ä & Ö hängde inte med i svängarna

Programleverantör har erhållit fellista och kommer att rätta upp nämnda fel. Målet är att släppa programmet till
samtliga klubbar i samband med SVERAKs årsmöte.
Följande utställning kommer att testa onlineanmälan: NERK (140207-08), MIN (140307-08) och SW – VK och ÄK
(140404-05).
FindUs - Stambok på nätet

Projektledare: U Wilderäng

Inget fanns att rapportera i dagsläget.
World Winner 2015

”Kärngrupp”: Styrelsens AU & M Sundqvist

Dnr 12-10-69:12

A Sjödin – Kallelse till möte med ”WW-gruppen” 150110-11 på kansliet i Borås

A Sjödin informerade i korthet att möte med ww-gruppen kommer att äga rum på SVERAKs kansli, Borås 150110-11.
Assistenter i SVERAK

Arbetsgrupp tillsatt av årsmötet: Lars Hammar, Conny Jansson & Katarina Wolffram
Ingår i arbetsgruppen: Britt-Maria Pedersen, Sonny Hansson, Sofia Granlid, Erika Vikström och L Madej

Dnr 10-10-43:8
Dnr 10-10-43:9
Dnr 10-10-43:10

”Assistentträff” 141108 i Örebro
K Wolffram - Minnesanteckningar från arbetsmöte assistenter 141108 i Örebro
Arbetsgruppen – Budgetäskande för assistentgruppen 2015

Vid assistentgruppsmöte i Örebro 141108 deltog Britt-Maria Pedersen, Lars-Erik Pedersen, Lars Hammar, Conny
Jansson, Erika Vikström och Katarina Wolffram.
Under arbetsgruppens andra personliga möte diskuterades olika frågeställningar kring utbildningar, informationen på
sverak.se, assistentskjortor, presentationen av arbete vid årsmötet med mera.
>>
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<<
Ett utkast på folder att dela ut till utställare visades för styrelsen av L Madej. Några synpunkter framfördes.
Beslutades att L Madej vidarebefordrar dessa till arbetsgruppen.
Arbetsgruppen har flera idéer och tankar inför 2015 – vad gäller testutbildningar, utbildningar och möten. Även ett
budgetäskande har inlämnats.
Styrelsen anser att arbetsgruppen gör, och har gjort, ett mycket bra arbete men saknar en del tankar och visioner för
framtiden. När ska projektet avslutas och hur ska detta projekt övergå i förbundsverksamhet? Utöver detta
framfördes några synpunkter på budgetunderlag och planer för 2015.
Beslutades att M Sundqvist sammanställer synpunkter och skickar till L Madej för vidarebefordran till
assistentgruppen.
Beslutades att M Wirth Färdigh informerar arbetsgruppen att styrelsen har beslutat godkänna att assistentgruppen
har ett arbetsmöte/testutbildning 150117-18 januari till en totalkostnad av maximalt 5 000 kronor.
Resterande budgetäskande tar styrelsen ställning till i samband med att styrelsen diskuterar och stadsfäster förslaget
till SVERAKs totala budget för 2015.
Beslutades att L Madej framför till arbetsgruppen att det är av största vikt att kontakt tas med Hannah Jensen, som är
assistentansvarig vid World Winner 2015.

§ 11

Myndigheter

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

Dnr 6-10-77:58

Jordbruksverket – Information att möte med referensgruppsmöte hund och katt flyttas till
efter årsskiftet

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Dnr 6-10-96:82
Dnr 6-10-96:83
Dnr 6-10-96:84

Jordbruksverket – Kallelse till möte med smittskyddsrådet 141203 i Jönköping
Jordbruksverket – Minnesanteckningar från smittskyddsrådet 141203 i Jönköping
M Wirth Färdigh – Minnesanteckningar från ovanstående möte

Vid Smittskyddsrådets möte i Jönköping 141203 representerades SVERAK av M Wirth Färdigh. Punkterna på agendan
handlade inte mycket om katt utan mer om gris, nötkreatur och HPAI – H5N8 (smitta mellan fåglar).
Mötesdatum 2015:
torsdag 150305 Ordinarie möte i Stockholm
torsdag 150604 TEMA möte i Jönköping
onsdag 150902 Ordinarie möte i Stockholm
onsdag 151202 TEMA möte i Jönköping
Förslag på TEMA möten 2015:
•
•

Läkemedel/antibiotika – MRSA, antibiotikaresistens, övervakning.
Översyn av de båda läkemedelsförordningarna
Vatten - smittspridning via vatten

Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.
11-10-121:15
11-10-121:16

M Wirth Färdigh – Minnesanteckningar från deltagande vid förhandling hos
förvaltningsrätten i Jönköping (parning av B-grupp med A-grupp)
Via uppfödaren – Förvaltningsrättens domslut

Enligt beslut vid styrelsemöte nr 5/14 deltog M Wirth Färdigh vid förhandlingar hos förvaltningsdomstolen i Jönköping.
Ärendet gällde sökt dispens av uppfödare för parning av B-blodgruppshona med A-blodgruppshane vilken avslagits av
Jordbruksverket.
Förhandlingarna delades upp på så sätt att den allmänna frågan om huruvida parning mellan B-blodgruppshonor och
A-blodgruppshanar generellt är att betrakta som ett brott mot djurskyddslagen eller inte.
”Vår” inställning är att man genom att ge honan en kroppsstrumpa och mata ungarna på annat sätt än med
modersmjölken de första sexton timmarna efter födelsen inte utsätter vare sig honan eller ungarna för lidande,
medan jordbruksverket hävdar tvärtom. Förhandlingen avslutades med att domaren gav båda sidor chans att
sammanfatta och föra fram slutord och meddelade därefter att dom kommer att meddelas senast om fyra veckor.
Domslutet utföll till Jordbruksverkets fördel, ingen dispens för parning lämnades.
Remiss

Dnr 14-10-107:1-2

Jordbruksverket – Remiss rörande föreskrifter om officiella veterinärer

Denna remiss har inte besvarats. Bortsett från kort remisstid berör inte frågeställningen och remissunderlaget
SVERAKs område.
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Dnr 13-10-4:8

Socialstyrelsen – Remiss rörande ”Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner –
förslag till myndighetsövergripande handlingsplan” (dnr 3.2-43028/2014)

Beslutades att hälsoledamöterna lämnar synpunkter till A Sjödin senast 150110.
Därefter besvarar A Sjödin remissen i sedvanlig ordning (sista svarsdag 150116).
Dnr 10-10-80:4

Jordbruksverket – Besked om än ändringar i reglerna för resor med hund, katt och iller
gäller från den 29 december 2014

Publicering och länkar från SVERAKs hemsida 141204.
Jordbruksverket har varit i kontakt med A Sjödin rörande de ändrade införselreglerna för att inhämta synpunkter.
I samband med smittskyddsrådets möte 141204 efterfrågade M Wirth Färdigh ytterligare information om hantering i
samband med våra och NRRs klubbars internationella utställningsarrangemang.
1) Kräver de nya reglerna för resor med sällskapsdjur att de norrmän som besöker SVERAK-utställningar med sina
katter i nästa år måste ha pass, ID-märkning och giltig Rabiesvaccination?
2) Krävs att de SVERAK-medlemmar som reser med sina SVERAK-registrerade katter till utställning i Norge - normalt
lördag/söndag har EU-pass och giltig rabiesvaccination för sina katter?
Svar från Jordbruksverket inkom mer eller mindre direkt:
"Det kommer inte heller efter årsskiftet att krävas någon rabiesvaccination för resa mellan Sverige och Norge tur eller
retur. Däremot krävs ID-märkning och pass. Dessutom ska norska införselkrav vara uppfyllda vid resa till Norge. I
dagsläget kräver Mattilsynet (den norska motsvarigheten till Jordbruksverket) enbart avmaskning mot rävens
dvärgbandmask när det gäller hundar, men det kan vara bra att hålla ett öga på Norges regler (om någon ändring
skulle ske) via den här länken:
http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/veileder_slik_reiser_du_med_kjaledyret_ditt/"

Dnr 10-10-80:5

Jordbruksverket - Remiss om förslag till ändringar i Jordbruksverkets föreskrifter införsel av
sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar katter och illrar avsedda för handel
(SJVFS 2011:49)

Remiss om förslag till ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och
hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt
hundar, katter och illrar avsedda för handel (saknr J 13) innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av
sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG, som anger huvudvillkoren för
införsel av sällskapsdjur.
Den 29 december 2014 träder en ny förordning på området i kraft: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av
förordning (EG) nr 998/2013.
Med anledning av den nya EU-förordningen behöver Jordbruksverket revidera och uppdatera sina föreskrifter. Syftet
är också att förbättra texten avseende läsbarhet samt att ge en god överblick över det relativt komplicerade regelverk
som rör införsel av den här typen av djur.
Jordbruksverkets målsättning är att de nya föreskrifterna ska kunna träda ikraft den 29 december samtidigt som EUförordningen träder ikraft. De har med kort varsel tvingats ta ställning till hur Sverige ska hantera eventuell införsel av
ovaccinerade hundvalpar, kattungar och illervalpar. Det har inneburit förseningar i deras arbete med föreskriftsförslaget. Därav den förhållandevis korta remisstiden.
Beslutades att SVERAK ställer sig mycket positiva till föreslagna ändringar och hoppas att desamma kan träda i kraft så
snart som möjligt. A Sjödin besvarar remissen i sedvanlig ordning.
Från Jordbruksverket PAFF – Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed”
Dnr 14-10-10:9
Jordbruksverket – Preliminär agenda till möte 141103-04
Dnr 14-10-10:10

Jordbruksverket – Rapport efter möte 141103-04

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

Dnr 14-10-112

Regeringskansliet - Regeringen vill samla kompetens om alternativa metoder till djurförsök

Regeringen vill samla kompetens om alternativa metoder till djurförsök
Regeringen har i dag fattat beslut om att uppdra åt Statens jordbruksverk att inleda bildandet av ett kompetenscentrum för
3R-frågor.
Med alternativa metoder till djurförsök avses metoder som ersätter, begränsar eller förfinar djurförsök. Den s.k. 3 R:ns princip
(Replace, Reduce och Refine) genomsyrar lagstiftningen och är grundläggande för att säkerställa ett gott djurskydd för
försöksdjur.
Kompetens om alternativa metoder till djurförsök finns hos många olika aktörer i samhället. Inom forskningen, bland
myndigheter som själva utför djurförsök eller använder resultaten av dem i sitt arbete, i näringslivet och bland olika slag av
organisationer.
- Hittills har det inte funnits någon naturlig samlingspunkt för 3R-frågor och inte heller någon aktör som haft ansvaret för att
samla och ta tillvara den kompetens som finns. Jag är glad att regeringen i dag har fattat beslut om att ge Jordbruksverket i
uppdrag att inleda bildandet av ett kompetenscentrum för 3R-frågor, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
I uppdraget ingår att beskriva hur 3R-centret kommer att organiseras i fråga om t.ex. bemanning och arbetsuppgifter liksom
hur samarbetet med relevanta parter vid universitet och högskolor, forskningsbeviljande myndigheter och organ, övriga
myndigheter, näringslivet och berörda organisationer kommer att bedrivas.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2015.

§ 12

Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation

Arbetsgrupper och representanter:
Styrgrupp för samarbete med Agria: E Porat, M Sundqvist och U Wilderäng
Agria Skadeprövningsnämnd: Representant A Börje med L Madej som ersättare
Agrias särskilda valberedning (tom 150630): Ordinarie ledamot Gunnar Stagnelid med Lotta Falk som suppleant/ersättare

Dnr 14-10-89:3

Svenska Djurskyddsföreningen och Se Sambandet – Konferensprogram 141118

E Löwdin representerade förbundet vid konferensen och hon kommer att skriva en rapport – även för publicering i
Våra Katter. En kort muntlig rapport lämnades - en viktig fråga under konferensen var hur myndigheterna hanterar
sällskapsdjur i våldsamma familjer. Mer om detta kommer alltså i skriftlig rapport.
Dnr 14-10-108

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet – Förfrågan om projekt med hjälp av FindUs

Dnr 14-10-121

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet – Förfrågan om forskningssamarbete

Fråga har inkommit rörande ett forskningssamarbete med SVERAK genom SVERAKs stambok på nätet.
Som några tänkbara projekt nämns;
•
•

Kullstorlek relaterat till ras, säsong och katthonans ålder
Kullstorlek relaterat till inavelsgrad hos respektive förälder samt kullen (det finns ett liknande arbete på hund där
man hittade ett samband)

Alla uppgifter som är relaterade till person eller individuella katter kommer att behandlas strikt konfidentiellt.
Förhoppningen är att eventuella resultat även kan vara till nytta för kattuppfödare och naturligtvis att kattuppfödare
får ta del av resultaten genom till exempel en populärvetenskaplig text.
Styrelsen ser detta forskningssamarbete som mycket intressant.
Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar frågeställaren för att i första hand få mer detaljerad information om vilken
information som är av intresse och därefter kontrollera hur förbundet kan bidra med data.
Dnr 14-10-120

Inbjudan till jubileumsutställning (25 år) 150523-24

SVERAKs styrelse tackade för inbjudan men beslutade att det inte finns någon möjlighet att delta med monter.
Styrelsen önskar lycka till med jubileumsutställningen. M Wirth Färdigh besvarar klubben.
Kattens Dag
Allmänt om aktiveter kring Kattens Dag
SVERAKs styrelse ser med beklämdhet att vi återigen missat att profilera SVERAK och skicka pressmeddelanden!
Våra samarbetspartners har publicerat sidor och/eller skickat pressmeddelanden liksom ett antal andra företag. Dock
utan att nämna SVERAK eller att det är SVERAK som är initiativtagare till begreppet ”Kattens Dag”!
Information om Kattens Dag och framtagna skyltar skulle ha skickats från styrelsen i enlighet med tidigare beslut –
detta har inte skett vilket orsakat konsekvenser i vissa delar av landet eftersom en del zooaffärer inte velat delta i
klubbaktivitet.
Beslutades att PR-ansvarig förbereder pressmeddelanden så att de i god tid före aktivitet kan sändas till media.
Beslutades att ta upp frågan om utebliven information om SVERAK och SVERAK/Kattens Dag med våra
samarbetspartner.
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Dnr 14-10-17:7

Agria – Kattens Dag; Nu firar svenskarna sitt älsklingsdjur

Nu på söndag är det dags att fira alla våra katter på Kattens Dag över hela landet. Svenskarnas vanligaste sällskapsdjur är
katten. Enligt den senaste statistiken finns det en katt i vart femte hushåll. Och det råder ingen tvekan om att kattens status
har höjts - idag är 36 % av de svenska katterna försäkrade, vilket är unikt i världen. Förr var katten en råttfångare i
ladugården. I dag är katten en kär familjemedlem, precis som en hund. Det märks tydligt i Agrias statistik, både över antalet
nytecknade kattförsäkringar och hur ofta katter behandlas på klinik.
- Tidigare värderades inte katten lika högt. Om den blev påkörd eller svårt sjuk valde man att avliva, hellre än att behandla
eller operera sin katt på veterinärklinik, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef för smådjur på Agria Djurförsäkring.
[….]Katten har med andra ord blivit svenskens bästa vän och därmed också ärats med en egen dag - Kattens dag den 30
november.
- Enligt den senaste statistiken, finns det 1,2 miljoner katter i Sverige*
- Skåne och Blekinge är de mest kattälskande länen i landet med 167 katter per 1000 invånare*
- 70 % av katterna lever i ett hushåll med enbart vuxna*
- Katten ser sex gånger bättre än en människa i mörker, men är liksom vi blinda i totalmörker
- En huskatt sover ofta uppemot 16 timmar per dygn
- En katt kan springa upp till 50 kilometer i timmen, men bara under korta spurter
- Katter har förmågan att göra vertikala hopp, från stillasittande, på upp till 2 meter
Källa: SCB undersökning från 2012…..

Muntlig rapport från Agria styrgrupp
Agria styrgrupp består från SVERAKs sida av E Porat, M Sundqvist och U Wilderäng.
Ett telefonmöte har avhållits – dock saknas minnesanteckningar från detta. Muntlig rapport lämnades om bland annat
aktivitetsbidrag, förslag till prova-på-medlemskap med mera.
Kl. 11.10 U Wilderäng lämnade mötet.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 13-10-113:7

Forskningsnyheter från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet Nyhetsbrev nr 7

Dnr 14-10-17:8

Agria – Djurens Hjälte 2014

Pressmeddelandet finns i sin helhet på Agrias hemsida
Djurens hjälte 2014: Bosses hundhjälp livsviktigt stöd till hemlösas hundar. Årets Djurens hjälte är den ideella föreningen
Bosses hundhjälp som varje dag gör imponerande insatser för att hjälpa hundägare och hundar under en svår period i livet.
Det handlar om stöd med hundfoder, men också veterinärkostnader för behandling av sjuka hundar och annan nödvändig
utrustning. […]

Dnr 14-10-17:9

Agria – Så här räddar du katten i jul

Julens alla traditioner med god mat, fint julpynt och sådant som vi människor uppskattar kan i vissa fall innebära direkt
livsfara för våra katter. Lotta Möller, kattveterinär på Agria Djurförsäkring, ger tips om en lugnare, säkrare jul.
Varje år kommer det in nyfikna, lekglada katter till veterinärklinikerna som har fått i sig julpynt, paketsnören eller julblommor.
Eller som har bränt sig på levande ljus. En svängande svans eller nos med morrhår tar lätt eld. Med ibland förödande följder.
Som djurägare har du ansvar för att vara extra uppmärksam på farorna för din katt så att både djur och människa får njuta
av en fridfull julhelg. Lotta Möller, kattveterinär på Agria Djurförsäkring, ger tips om en lugnare, säkrare jul:
Vilka är de största farorna för katten?
– Om katten tuggar i sig paketsnören och glitter kan de orsaka allvarliga och livshotande skador i tarmen. Välluktande växter
som katter gärna smakar på kan vara giftiga och särskilt liljeväxterna Lilium och Hemerocallis kan ge allvarliga njurskador.
Lista på andra giftiga julväxter.
Hur kan jag undvika att min katt skadas?
– Lek gärna med katten men ta bort alla paketsnören när du inte har uppsikt. Lämna inte katten utan uppsikt i rum med
tända ljus och låt inte katten hoppa upp där det finns ljus. Numera finns det riktigt fina elektriska ljus som alternativ. En
klätterglad katt kan ta sig en sväng i julgranen – se till att den står stadigt och använd inte glaskulor. Undvik också att den
dricker vatten ur julgransfoten.
Vad gör jag om olyckan är framme?
– Kontakta din veterinär om du uppmärksammar tecken på att kattens allmäntillstånd är nedsatt, om den kräks, inte vill äta
eller dricka. Då kan det vara lugnande att prata med en distriktsveterinär som kan ge en första rådgivning. Agrias
Telefonveterinärer finns tillgängliga på helger och kvällar om du inte får tag på din distriktsveterinär.
En sista fråga, vad är det bästa jag kan ge min katt i julklapp?
En försiktig katt kan bli stressad om det kommer mycket gäster under julen. Gör ett avskilt utrymme där den kan få lugn och
ro, där katten får sin bädd och kan äta och dricka. Gärna lite högt, kanske på en hylla, där katten har bra utsikt över hemmet.
En leksak fylld med torkad kattmynta blir en bra leksak.
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Dnr 14-10-17:10

Agria – Agria-armbandet hjälper att hjälpa: 150 000 kronor till Hundstallet och Kattstallet

Inspirerad av andra hjälporganisationer, tog Agria i maj fram ett armband där överskottet av försäljningen oavkortat går till
Sveriges ideella djurorganisationer. Armbandet har snabbt blivit populärt och årets överskott på 150 000 kr delas ut till
Hundstallet och Kattstallet på Hundmässan på lördag.
- Det här är ett betydelsefullt bidrag för oss. Många av hundarna är i dåligt skick och kräver både fysisk och psykisk
rehabilitering, säger Margite Nordenstam, verksamhetschef för Hundstallet i Stockholm, som årligen tar emot runt 400
hundar och nu planerar etablering i Göteborg.
Många eldsjälar och ideella krafter verkar i Sverige för att ta hand om övergivna och tilltufsade hundar och katter och ge dem
nya hem. Överskottet från årets försäljning av hundarmbanden har inbringat 100 000 kr till Hundstallet och försäljningen av
kattarmband 50 000 kr till Kattstallet.
- Tack ni djurvänner som stött och köpt armbanden! Vi på Agria vill göra det lättare för alla att engagera sig och hjälpa djur
som inte har en husse eller matte, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef smådjur på Agria och initiativtagare till projektet.
Armbanden har snabbt blivit populära bland kändiseliten och syns ofta i TV-rutorna, vilket gett eko på sociala medier och
bidragit till försäljningsframgångarna.
Armbanden säljs på alla event där Agria medverkar, samt i webbshopen, Agriashop.se. Armbandet kostar 100 kronor. 50
kronor per armband går direkt till välgörenhet, 30 kronor är tillverkningskostnad och 20 kronor moms. Agria bjuder dessutom
på frakten när du beställer på Agriashop.se.
Armbandslänken är gjord i silikon och berlockerna av zinc alloy. Materialen är godkända enligt EU:s regler.
På luciadagen kl. 15:45 delas checkarna ut på stora scenen under Stockholms Hundmässa i Älvsjö.

Dnr 14-10-122

”Mercure Hotels – öppnar även för hundar”

Utdrag från pressmeddelande:
Nu öppnar Mercure Hotels dörrarna för ressugna hundar. Här får hunden ett varmt välkomnande med egen incheckning,
välkomst-kit, en varm och mysig hundbädd, matskålar och lite annat smått och gott. I Le Bistros matsal väntar en köttig
hundmeny med fransk touch [……}
Intresset att få dela sitt liv med en fyrbent vän har aldrig varit större. I Sydeuropa har hundar länge haft självklart tillträde till
restauranger, barer och hotell, men i Sverige har dörren varit stängd. Förra året öppnade den franska hotellkedjan Mercure
Hotels tre hotell i Sverige - och nu är även hundar välkomna.
[…]

§ 13

Disciplinnämnd

Styrelsens kontaktperson mot DN: K Wikström

§ 14

Dnr 14-03-63:2

DN-beslut om erinran (ej disciplinär åtgärd)

Dnr 14-10-80:2

DN-beslut om avstängning 6 månader från avelsverksamhet

Dnr 14-10-81:3

DN-beslut om erinran (ej disciplinär åtgärd)

Dnr 14-10-102:3

DN-beslut om avstängning 1 år från avelsverksamhet

Dnr 14-10-104:3

DN-beslut om avstängning 1 år från avelsverksamhet

Internationellt samarbete

Domare och elever

A Sjödin – Ansökan om examen kategori III 150306-07
E Porat trädde in som mötesordförande under denna punkt – A Sjödin deltog inte i beslutet.
Styrelsen beslutade att sända A Sjödins examensansökan vidare till FIFe och önskar lycka till!
Nordiska förbund

Dnr 13-10-74:13

Nordiska förbund – Rörande framtida SW; vilken tid på året osv

Beslutades att SVERAKs utställningsledamöter kontrollerar lämpliga datum och har kontakt med de nordiska
förbunden. När datum är fastställda för SVERAKs del informeras SVERAKs utställningsansvarig J Åkervall som bokar
datum hos FIFe.

§ 15

Ärenden för kännedom
Dnr 14-10-109

U Wilderäng – Angående forskningsprojekt om ”Tritrichomonas foetus”

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 7/13, januari 2013, diskuterades detta forskningsprojekt och studien skulle egentligen
ägt rum i samband med kattutställning. Detta har inte skett på grund av tidsbrist. Information om forskningsprojektet
publicerades på SVERAKs hemsida 141104.
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Dnr 14-10-105

För kännedom har inkommit till SVERAK; Skrivelse med klagomål på enskild kattklubbs
agerande samt svar från berörd part

Dnr 0-100-1268:8

Förhandsinformation har inkommit att Kattklubben KLÖS kommer att upphöra 141231

Enligt hörsägen ska även Amica Kattklubb upphöra vid årsskiftet.
Beslutades att L Madej kontaktar klubben för att efterhöra sanningshalten i påståendet samt påtala för klubben att
besked ska sändas till SVERAKs kansli och burpoolsnyckel ska återlämnas.

§ 16

Övriga frågor
Genomgång av förbundets blanketter.
Samtliga blanketter och latkatter behöver granskas, i vissa fall ska de uppdateras i enlighet med regelverk från 150101.
Styrelsen tar med sig blanketterna för kontroll snarast och meddelar eventuella ändringar till SVERAKs kansli,
A Färdigh senast 150110.

§ 17

Nästa styrelsemöte
Styrelsemöte nr 7/14 - 150124-25
Styrelsemöte nr 8/14 - 150320 (i direkt anslutning fredagen före SVERAKs årsmöte)
Styrelsemöte nr 1/15 - 150322 (i direkt anslutning efter SVERAKs årsmöte)

§ 18

Mötets avslutande
A Sjödin tackade alla för ett konstruktivt möte i dagarna två och förklarade mötet avslutat.

Borås 2014-12-15
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:
Torslanda 2014-12-16

Borås 2014-12-16

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh
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