SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

STYRELSEPROTOKOLL NR 7/12
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lördagen den 19 januari 2013 kl. 9.00-17.25
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§1

Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro
Förbundsordförande A Sjödin hälsade de närvarande välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.
Beslutades att godkänna kallelsen.
Eva Porat (vice ordförande), Ewa Löwdin (ledamot), Ingrid Björkman (RAK-ordförande), Anna Sjöberg (RAK
personlig ersättare) och Lotta Falk (TUK-ordförande) hade lämnat besked om ej närvaro.
Inget besked om närvaro hade inkommit från Marie-Ann Strand (REK personlig ersättare).
Suppleant Kenneth Wikström trädde in som ordinarie ledamot för Eva Porat och TUK-personlig ersättare
Anne-Marie Törnström för Lotta Falk.
SVERAKs förtroendevalda revisorer hade revisionsmöte under dagen.

§2

Val av justerare
Beslutades att välja S Spetz att jämte mötesordförande justera detta protokoll.

§3

Fastställande av dagordning och ärendelista
Beslutades att efter några kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.
Detta styrelsemöte var framför allt ett arbetsmöte inför årsmötet varför en stor del av mötet bestod av
praktiskt arbete.
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§4

Föregående mötesprotokoll
Dnr 12-10-31:6

Styrelseprotokoll nr 6/12 fört vid möte 121201-02

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

Styrelsens AU

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

Inga ärende till styrelsens AU var väckta sedan förra styrelsemötet.
§6

Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor
Inga ärenden förelåg mötet.

§7

Ekonomi

Teknisk inköpsgrupp: Styrelsens AU

Dnr 12-10-23:12

M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport november 2012

Dnr 12-10-23:13

M Wirth Färdigh - Ekonomisk rapport december 2012

M Wirth Färdigh föredrog och rapporterade det ekonomiska läget för november och december 2012.
Eftersom december månads rapport ej omfattade bokslutsperioden redovisades preliminärt resultat
under paragraf 8, Årsmöte.
Beslutades att efter genomgång lägga ekonomiska rapporter för november och december 2012 till
handlingarna.
TUK, L Falk – Äskande av ersättning i samband med prisutdelning Årets Katt 130202
Detta år har SVERAK valt att hålla prisutdelningen för Årets Katt i samband med Nerikes Kattklubbs
utställning i Conventum Arena under lördagen 130202 i Örebro. ”Firandet” fortsätter på kvällen med
prisutdelning på Grand Hotel Scandic, som ligger i direkt närhet av utställningslokalen, och där buffé
serveras till pristagare, domare, utställningsfunktionärer och utställare. SVERAK bjuder ägare till
förstaplacerade katter på supén.
TUK-ordförande L Falk kommer att vara på plats och vara ansvarig för prisutdelningen.
Till detta styrelsemöte hade L Falk inkommit med äskade om heldagsersättning för fredagen 130201 samt,
utöver hotellrum för övernattning från lördag till söndag även hotellrum från fredag och lördag. Detta för
att få tid att förbereda burar, prisutdelningar, parader, uppackning och sortering av pokaler och diplom
med mera.
Samtidigt med detta äskande efterfrågade L Falk hjälp från styrelsekollegor under lördagens
prisutdelningar.
Beslutades att bevilja äskandet vilket innebär heldagsuppdrag samt hotellrum för övernattning från fredag
till lördag för TUKs ordförande L Falk.
S Spetz och K Wikström erbjöd sin hjälp under lördagen. U Wilderäng erbjöd sin hjälp under lördag kväll.
Beslutades att S Spetz erhåller supé lördag kväll på förbundets bekostnad.
Beslutades att ej utdelade Årets Katt-pokaler, till kattägare som ej varit på plats i Örebro, sänds till
SVERAKs kansli. Pokalerna sänds till kattägarnas kattklubbar – som ombeds dela ut/distribuera till berörda
ägare.
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M Wirth Färdigh – Underlag burpoolsutjämning 2012
M Wirth Färdigh föredrog hur beräkning av burpoolsutjämning beräknas:
Burpoolsutjämning är ett "nollsummespel" vilket innebär att faktiska kostnader för burtransporter,
underhåll och reparationer fördelas lika över samtliga utställningar där burpoolen använts. Även
bokningsavgiften är ett "nollsummespel" vilket innebär att differens mellan faktisk kostnad som betalas till
FIFe (fn 180 EUR) och av klubbarna inbetald bokningsavgift (fn 1 700 kr/certifikat) regleras samtidigt med
burpoolsutjämningen.
Under 2012 översteg intäkterna kostnaderna, och svenska kronan har varit stark mot euron, vilket innebär
att samtliga utställnings-arrangerande klubbar kommer att återfå (krediteras) cirka 692 kr per certifikat
och container. Därutöver återfås (krediteras) cirka 82 kr per certifikat i utjämningen.
M Wirth Färdigh – Rapport om obetalda fakturor
Dnr 10-10-63:3

Enskild kattklubb – flera utestående fakturor

Påminnelse om obetalda fakturor har under de senaste åren vid ett antal tillfällen tillsänts kattklubben.
Fråga om klubbens betalningsmoral har även varit uppe för behandling av ett SVERAKs årsmöte. 130103
sände SVERAKs förbundsekonom skrivelse med uppmaning till klubben att reglera utestående skulder.
Ingen respons på skrivelsen, och inte heller någon betalning, hade inkommit fram till 130119.
En enig styrelse beslutade att återigen påminna klubben och att samtliga utestående fakturor ska vara
SVERAK tillhanda senast 130215. Om så ej skett betraktas klubben som passiv och har ingen delegaträtt
vid SVERAKs årsmöte. Klubbens enskilda medlemmar äger då inte heller rätt att delta vid någon SVERAKaktivitet.
Styrelsen beslutade även att klubben, förutom utestående fakturor, ska betala in en depositionsavgift om
1 800 kronor. Från detta belopp kommer 2013 års fakturor för prenumerationen av Våra Katter att
regleras vartefter utgivning sker.
Om inte samtliga utestående fakturor samt depositionsavgift har reglerats senast 130215 kommer
styrelsen att väcka frågan till SVERAKs årsmöte om eventuell uteslutning av klubben.
Obetalda domaravgifter – ny rutin från 2013
För att domare ska inkluderas i den officiella domarlistan hos FIFe ska denne betala en årsavgift, fastställd
av FIFes GF. Inom SVERAK sänds faktura till berörda domare.
Vid SVERAKs styrelsemöte nr 2/12 beslutades om ny arbetsrutin som trädde i kraft 2012/2013:
Fakturor avsändes i början av december – med förfallodatum 130115. För de fakturor som ej reglerats
130115 ska dubbel avgift att utgå. 130115 fanns det fem utestående fakturor rörande domaravgift som ej
reglerats – dock var detta domare som tidigare år skött sin betalning utan anmärkning.
Beslutades att med detta i beaktande, och eftersom detta är första året som arbetsrutinen gäller,
kontaktar M Wirth Färdigh berörda domare och informerar att de får en förlängd betalningstid till ”enkel
avgift” fram till 130131.
Personligt Aladdin-möte i Göteborg
Beslutades att C Mikkelä, L Kragh och M Wirth Färdigh kommer överens om datum för ett personligt möte
i Göteborg där genomgång av Aladdin-projektet samt årsmötespresentation kommer att diskuteras och
förberedas. Ersättning utgår i enlighet med förbundets ekonomiska rutiner.
SVERAKs årsmöte 2014
Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar hotell i Malmö för bokning av konferenslokal och hotellrum för
SVERAKs årsmöte 2014.
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§8

SVERAKs årsmöte
Genomgång, diskussion och praktiskt arbete med ”årsmöteslunta” och innehåll:
Kallelse – starttid lördagen den 16 mars kl. 10.00
Förslag till dagordning
Röstlängd/delegatlista
VBs förslag till årsmötesfunktionärer
Års‐ och verksamhetsberättelse 2012
•

Förbundsstyrelsen – undertecknades av närvarande styrelseledamöter

•

Stambokföringens rapport (dnr 13-10-10)

•

DNs årsberättelse (dnr 13-05-2)

•

Svenska Forskningsfonden för katt (ännu ej inkommit)

•

Preliminärt årsbokslut för förbundet
notera att det bytt namn från förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
Bokslutet är i princip klart och lämnas inom kort till externrevisorn, KPMG

•

Förtroendevalda revisorers berättelse (dnr 13-05-4 - erhölls vid styrelsemötet)

•

Externrevisor KPMGs berättelse sänds när bokslut är helt klart

Ärenden väckta till årsmötet
•

Styrelsens fråga om arrangemanget WW 2015

•

Övriga väckta ärenden – som inkommit i stadgeenlig tid, det vill säga 130115 – behandlades.
Dessa distribueras med årsmöteshandlingarna tillsammans med svar från SVERAKs styrelse

Beslut om medlemsavgifter och övriga avgifter
•

Styrelsen diskuterade och enades om förslag att lämna till årsmötet 2013

Beslut om arvoden
•

Styrelsen diskuterade och enades om förslag att lämna till årsmötet 2013

Behandling av budget och verksamhetsplan för 2013
•

Styrelsen sammanställde verksamhetsplan för 2013

•

Styrelsen diskuterade och enades om budgetförslag att lämna till årsmötet 2013

Behandling av motioner
Motionsluntan sammanställdes
Dnr 13-05-3

För sent inkommen väckt ärende; Överklagan av DN- och styrelsebeslut

Beslutades att A Sjödin tillskriver berörd person att frågan ej kommer att väckas till SVERAKs årsmöte
2013.
Mentometersystem för röstning
Beslutades att även i år hyra mentometersystem.
SVERAKs kansli, J Åkervall, agerar ”mentometerman” och kontaktar det företag som förbundet hyrde av
för årsmötet 2012 med beställning.
Övriga praktiska frågor diskuterades och bland annat planerades workshops.
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§9

Skrivelser (inkl bordlagda)
Dnr 13-10-7

HK, U Wilderäng– Rabatterat pris för DNA-test

U Wilderäng informerade att SVERAK-medlemmar, genom att ange en särskild kod, kan erhålla rabatterat
pris för DNA-test på ett brittiskt laboratorium. Det utgår ingen kostnad för SVERAK för detta ”samarbete”
däremot krävs att rabattkod anges av enskild klubbmedlem för att erhålla rabatten.
En fördel med detta laboratorium är att kattägare/uppfödare/förbund får feedback på testresultat på
gruppnivå.
Beslutades att HK sammanställer information till SVERAKs hemsida om det nämnda brittiska och om
övriga laboratorier som utför DNA-test för katt samt information om hur test utförs och hur det insänds till
berörda laboratorier.
Beslutades att när informationen är klar informeras klubbarna genom cirkulärutskick samtidigt som de
erhåller ”rabattkoden” till det brittiska laboratoriet. Klubbarna meddelar därefter koden till de
medlemmar som efterfrågar denna.
Dnr 12-10-146:2

REK – Ärende väckt till styrelsemötet angående ägarförhållande av katt

En stor mängd underlag i ärendet fanns att tillgå vid mötet.
Beslutades att rekommendera att ett formellt ägarbyte insänds till SVERAKs kansli. REKs ordförande L
Madej tillskriver berörda parter.
Beslutades att inte agera vidare i frågan i dagsläget eftersom ärendet behandlas av SVERAKs
disciplinnämnd.
Dnr 12-10-66:2

SVERAKs förtroendevalda revisorer - Skrivelse nr 2/2012 från revisionsmöte 130119

Internrevisorernas skrivelse tillhandahölls och behandlades i slutet av styrelsemötet.
Internrevisorerna granskade vid sitt möte 130119 verifikaten 255 till 611 för 2012. De frågor som uppkom
vid granskningen besvarades, enligt skrivelse nr 2/2012, tillfredsställande.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
§ 10

Projekt

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

Dnr 10-10-155:16

Minnesanteckningar efter möte 121130

Muntlig rapport från detta telefonmöte skedde vid styrelsemöte nr 6/12.
Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.
IT-projekt Aladdin – Utställningsprogram

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

Ny Aladdinversion publicerades dagen före styrelsemötet, det vill säga 130118. Detta ställde till en del
problem, framför allt för den klubb som arrangerade utställning denna helg.
Projektgruppen är enig om att det inte är lämpligt, av flera skäl, att programleverantör lanserar ny
programversion under en fredag. Framöver kommer rekommendation att ske att detta sker i början av en
arbetsvecka; måndag eller tisdag.
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IT-projekt –FindUs - Stambok på nätet

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

Inga ärenden förelåg mötet.
Assistenter

Projektgrupp: A-M Törnström

Inga ärenden förelåg mötet.
World Winner 2015
Projektgrupp:

A Sjödin lämnade statusrapport.
§ 11

Myndigheter
Dnr 6-10-77:50

Jordbruksverket - Bilaga powerpoint-presentation efter möte 121120

Minnesanteckningar från Jordbruksverket dnr 6-10-77:50 behandlades vid möte nr 6/12.
Beslutades att lägga bilagan till handlingarna.
Dnr 6-10-96:63

Jordbruksverket – Minnesanteckningar efter smittskyddsrådsmöte i Jönköping
121129

SVERAKs kansli, C Wennergren lämnade muntlig rapport efter smittskyddsrådsmöte 121129 vid
styrelsemöte nr 6/12.
Jordbruksverket informerar om mötestider för smittskyddsråd 2013: 130319 i Stockholm, 130612 i
Jönköping, 130904 i Stockholm och 131128 i Jönköping.
Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.
Dnr 13-10-4

Jordbruksverket och SVA – Förhandsinformation om möte 130410 om strategier
mot antibiotikaresistens

Formell inbjudan med mer information lär vara styrelsen tillhanda vid möte nr 8/12.
Beslutades att behandla frågan om deltagande vid kommande möte.
Dnr 11-10-121:12

SVERAKs styrelse efter e-postbeslut: ”Protest” mot beslut av Jordbruksverkets
tolkning av djurskyddslagen rörande ”blodgruppsparning”

Styrelsen har, i samråd med HK, inlämnat ”protest” mot beslut av Jordbruksverkets tolkning:
”Ref. Kattavel mellan B-honor och A-hanar
SVERAK anser att Jordbruksverkets tolkning av djurskyddslagen är felaktig när det gäller avel mellan
honkatter med blodgrupp B och hankatter med blodgrupp A. Vi kan, liksom Förvaltningsrätten, inte finna
någon vetenskaplig eller laglig grund att förbjuda avel mellan B-honor och A-hanar.”
Beslutades att konfirmera e-postbeslutet.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 13-10-02

SVA – ”Djurägare och djurskötare tillfrågas om hygienrutiner”

Nyhetsbrevet avsåg en enkät som sänts till gårdar som har kor, grisar, får, getter och fjäderfä.
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Dnr 13-10-02:2

SVA – ”SVA kunde avskriva rabies – denna gång!”

”SVA kunde avskriva rabies ─ denna gång!
Ta alltid reda på varifrån hunden kommer och om den är frisk ─ före köpet. En familj köpte kring årsskiftet
en renrasig hundvalp via nätet. Ett svenskt veterinärintyg bifogades. Men allt stod inte rätt till vilket fick
tråkiga konsekvenser.
När familjen vände sig till en veterinär med önskemål om att få valpen chipmärkt visade det sig att intyget
var falskt! För familjen som bara haft sin valp knappt en vecka följde sedan en både snabb och smärtsam
process. Polis och Jordbruksverket kontaktades, och verket fattade beslut om omedelbar avlivning av
hunden. Orsaken var oklarheterna kring intyget och att man misstänkte att valpen eventuellt kunde vara
insmugglad i landet. Karantän är inte aktuell för en så pass ung hund på tre månader.
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) kopplades in för att obducera djuret och undersöka om den hade
rabies. Totalt sysselsattes sex personer i jourtjänst vid SVA med undersökningar och analyser. Veterinär
Louise Treiberg Berndtsson kunde till slut avskriva rabiesmisstanken.
Denna fruktade sjukdom har inte funnits i Sverige på över hundra år, men är inte ovanlig utanför landets
gränser och då närmast i länder som Baltstaterna, Ryssland, Vitryssland och Ukraina samt på Balkan och i
norra Grekland. Rabies är dessutom allmänt spridd i Asien, till exempel Thailand, samt i Afrika och
Amerika. SVA anser att smuggling av hundar är det största hotet för att smittan ska komma in i landet.
Under 2011 analyserade SVA prover från fyra katter, tre hundar, ett nötkreatur, en rödräv och en vessla
efter misstanke om rabies. Samtliga fall kunde avskrivas.
Det är många som vill skaffa sig en hund. Den 8 januari erbjuds till exempel 2 385 hundar av alla de slag
via Blocket på nätet. Minst lika mycket tid som köparen kanske ägnar valet av hundras borde också läggas
på att säkerställa att hunden är frisk och att allt kring köpet går lagligt och säkert till.”
Dnr 12-10-22:11

Jordbruksverket: ”Stärkt beredskap mot allvarliga djursjukdomar under 15 år i EU”

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:
”Sedan Sverige blev medlem i EU 1995 har beredskapen mot utbrott av allvarliga djursjukdomar stärkts.
Det gäller såväl inom landet som på EU-nivå. Sverige har bekämpat och utrotat flera allvarliga smittor som
introducerats sedan EU-inträdet, till exempel blåtunga hos idisslare, grissjukdomen PRRS och
fågelinfluensa. En ödesfråga för framtiden handlar om att motverka antibiotikaresistens.
Det är några av slutsatserna i en ny rapport från Jordbruksverket om smittskyddet i Sverige sedan EUinträdet 1995. Rapporten ingår i en serie rapporter där de första 15 åren i EU granskas ur olika perspektiv.
[...] Problematiken med antibiotikaresistens är något av en ödesfråga som kräver en global lösning där
många sektorer samverkar.
– Sverige har jämfört med andra länder ett gott läge på djursidan och användningen av antibiotika
minskar. Men det krävs ett stort gemensamt arbete av djurägare, djurhälsopersonal, näringens
organisationer och myndigheter för att behålla det goda läget. Varje dag måste arbetet fortsätta med att
minska användningen av antibiotika, att använda rätt sorts antibiotika när det verkligen behövs samt
sprida information om att antibiotika kan vara en ändlig resurs, säger Bengt Larsson, smittskyddschef på
Jordbruksverket. ”
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Dnr 12-10-22:12

Jordbruksverket: ”Nyårsnatten kan vara en plåga för sällskapsdjur”

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:
”Det är många av våra sällskapsdjur som upplever nyårshelgens fyrverkerier som obehagliga och
skrämmande. Många hundar vågar inte gå ut och djurhållaren kan tvingas ge lugnande medel till hunden
för att den ska klara av nyårshelgen. Även hästar och vilda djur kan bli skrämda av ljudet.
Jordbruksverket vill påminna om vad som gäller ur djurskyddssynpunkt. I djurskyddslagen står det att djur
ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande.
Råd till sällskapsdjursägare inför nyårshelgen:
Lämna inte hunden ensam på nyårsnatten.
Ta med hunden på långpromenad eller aktivera den på annat sätt tidigare på dagen.
Överväg att låta utekatten vara inne under nyårsnatten.
Utekaninens bur ska vara placerad i ett skyddat läge.
Skydda sällskapsdjur som hålls inomhus genom att dra för fönstren och stäng dörren till det rum där djuret
vistas under nyårsfirandet.
Lugna djuret genom att sätta på radion eller stillsam musik i bakgrunden.
Lämna inte hunden eller katten ensam med ett dukat bord eller tillsammans med levande ljus om ni ska ut i
trädgården eller stå på balkongen och titta på fyrverkerierna. ”

Dnr 12-10-22:13

Jordbruksverket: ”Tydligare regler om föreskrivning av antibiotika”

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:
”Jordbruksverket har beslutat att veterinärer inte får skriva ut vissa antibiotika som är avsedda för
människor om det inte finns synnerliga skäl. Anledningen är dels att dessa antibiotika ska reserveras som
ett sistahandsval vid behandling av människor, dels för att säkra att rätt antibiotika väljs vid behandling av
djur. […]
Nya regler ska ge en effektivare antibiotikaanvändning
Veterinärer har rätt att skriva ut antibiotika som är godkända för människor till djur enligt vissa principer. I
de nya reglerna har Jordbruksverket listat de skyddsvärda antibiotika som inte är tillåtna för användning
på djur. Därutöver krävs att mikrobiologisk undersökning och resistensbestämning görs innan behandling
med vissa antibiotika som är godkända för veterinärt bruk kan inledas.
Tanken bakom beslutet är dels att vissa typer av antibiotika ska reserveras för behandling av människor,
dels att säkra att rätt antibiotika väljs vid behandling av djur. Jordbruksverket kan dock, om det finns
synnerliga skäl, ge tillstånd för att behandla djuret med antibiotika som är godkända för människor och
som listade i föreskrifterna. Dessutom ska veterinären använda vissa antibiotika som är godkända för
veterinärt bruk restriktivt. Medlen ska användas för behandling av bakterieinfektioner där tidigare
behandling med andra antibiotika inte gett effekt och att det inte finns något annat alternativ.
[…] De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2013. ”
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Dnr 12-10-22:14

Jordbruksverket: ”Djurskyddet i Sverige på hög nivå”

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:
”Hur är nivån för djurskyddet i Sverige jämfört med övriga EU? Vad skiljer oss från andra EU länder när det
gäller djurskyddet? Det har Jordbruksverket undersökt i en rapport om djurskyddet i Sverige har påverkats
de första 15 åren i EU.
Sverige har under de första 15 åren som medlem i EU arbetat för att behålla den höga svenska
ambitionsnivån för djurskydd samt strävat efter att stärka djurskyddet i hela unionen. Det har under denna
tid kommit till flera EU-regelverk som är direkt gällande i medlemsstaterna. Reglerna begränsar
möjligheten att ha strängare lagstiftning i Sverige, men har stor betydelse för ett gott djurskydd inom hela
unionen.
– Internationellt sett ligger Sverige fortfarande mycket väl till med ett starkt djurskydd. En god djurvälfärd
är viktigt inte bara för djuren, utan är en grund för en god djurhälsa, säger djurskyddschef Helena
Kättström. Friska djur behöver inte behandlas med antibiotika, och därmed minskar risken för
antibiotikaresistens. Detta är mycket viktigt även för folkhälsan. […]

Dnr 12-10-22:15

Jordbruksverket: ”Tänk noga innan du köper ett sällskapsdjur i julklapp”

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:
”Tänk noga innan du köper ett djur i julklapp
Många barn har skrivit en hund, en katt eller ett annat djur överst på sin önskelista. Ett djur kan ge mycket
glädje, men det är viktigt att det ska få ett bra liv och att inköpet är noga genomtänkt. Därför ska djur inte
vara ett impulsinköp som julklapp.
Innan du köper ett djur är det viktigt att noga tänka igenom om du har möjlighet att ta hand om det på ett
bra sätt under en lång tid framöver. Har du de kunskaper som behövs och har du den tid som krävs varje
dag? Ett marsvin eller en kanin är ingen leksak och även om du köper ett djur till ditt barn så är det du som
vuxen som måste ta ansvar för djurets välfärd.
Många som har allergi i familjen väljer att skaffa en orm, sköldpadda, leguan eller annan reptil. Att hålla
djur av denna typ av djur kräver kunskap och utrymme. Det är många reptiler som far illa för att de får
felaktig föda och förvaras i en felaktig miljö och ofta på för små ytor.
Fall inte för ett spännande yttre
Det är också viktigt att det djur som du väljer passar dig och din livssituation. Läs noga på om olika arter
och deras egenskaper, så att du inte faller för ett spännande yttre och sedan inte orkar eller kan sköta
djuret bra. Det skiljer också mycket mellan olika raser, bland annat annat kan det finnas rasspecifika
sjukdomsproblem och artspecifika omvårdnadskrav. Var noga med att endast köpa av seriösa zoohandlare
eller uppfödare.
Den stora kostnaden med att äga ett djur är inte inköpet, utan löpande kostnader under djurets liv såsom
veterinärkostnader och bra foder. Därför är det viktigt att den som ska ha djuret är involverad i
planeringen inför köpet. Med goda förberedelser har ditt djurägande bättre förutsättningar att bli till stor
glädje och ge bra livskvalitet åt både dig och ditt sällskapsdjur.”
A Sjödin informerade att hon varit i kontakt med Blocket rörande text på sidan om ”katt som julklapp” –
dock utan någon större respons eller åtgärd.
§ 12

Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation
Dnr 9-10-17:15

A Börje – Rapport från Agria Skadeprövningsnämnd 120925

Nästa möte hålls 130219.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
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Dnr 12-10-50:4

A Börje – Rapport från workshop ”Dog Health” i Stockholm 120602-03

Vid styrelsemöte nr 2/12 beslutades att A Börje skulle representera förbundet vid workshops i Stockholm.
Syftet med workshopen var att man skulle sammanföra kennelklubbar, forskare och andra intresseorganisationer för att försöka ta ett helgrepp på hur man skulle komma tillrätta med hälso- och
beteendeproblem hos renrasiga hundar.
A Börje påtalade de krav som SVERAK kan komma att få i och med den nya djurskyddslagen. I det
materialet finns förslag att Jordbruksverket ska genomföra följande åtgärder:
”Meddela föreskrifter om informationskrav vid försäljning av hundar, katter och övriga sällskapsdjur samt
av häst. Av föreskrifterna bör framgå att informationen vid försäljning av renrasiga hundar och katter ska
innehåll rasspecifik information om de avelsproblem som kan förekomma…”.
Vid workshopen skapade A Börje ett kontaktnät för hjälp med framtagande av bland annat rasspecifika
avelsstrategier.
Beslutades att tacka A Börje för en utförlig rapport. Därefter lades rapporten till handlingarna.
Dnr 13-10-11

Fråga från TUK – Rollup som fotograferingsbakgrund

Vid styrelsemöte nr 4/11 beslutades att TUK tar fram en lämplig fotograferingsbakgrund (vepa, rollup eller
liknande) att användas inom förbundet, exempelvis vid fotografering av pristagande katter i tävlingen
Årets Katt.
Förslag inkom till styrelsemötet att beställa tre stycken rollups till en styckkostnad av 1 295 kr (exkl. moms)
för leverans vid prisutdelningen Årets Katt i Örebro 130202.
Beslutades i enlighet med förslaget. TUK, genom M Sundqvist, åtog sig att göra beställningen.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 13-10-6

Agria – ”Kraftig ökning av diabetes hos katt”

Av pressmeddelandet framgick att det, enligt ny skadestatistik, blir allt vanligare med diabetes bland
katter och att övervikt spelar en stor roll. Symtom som kan tyda på att katten fått diabetes är ökad
urinmängd, ökad aptit och törst samt på sikt viktnedgång. Andra symtom är att katten får glanslös päls och
att den tappar muskler. Hög risk för att utveckla diabetes har medelålders kastrerade hankatter.
En katt tål inte att banta snabbt eller att svälta så om en katt behöver gå ner i vikt ska man ta hjälp av ett
djursjukhus/klinik - det finns speciella dietfoder med låg halt av kolhydrater.
Det pågår flera studier om katt och diabetes, bland annat vid Statens Lantbruksuniversitet (SLU).
Dnr 13-10-6:2

Agria – ”Katten kan också förfrysa sig”

Av pressmeddelandet framgick att även katten kan förfrysa sig – ett faktum som de flesta kattägare
känner till.
Problemet kan uppstå för kattägare som har sin katt som utekatt och som inte släpper in katten trots kyla
och snö. Katt som inte ges möjlighet att komma in och värma sig med jämna mellanrum kan förfrysa sina
öron, svanstipp, trampdynor och tår. Om man misstänker att en katt har förfrusit sig ska man inte gnugga
den skadade kroppsdelen. Det viktigaste är att katten får värma upp sig inne i rumsvärmen, eventuellt
under en filt. Ta kontakt med veterinär om kattens allmäntillstånd verkar påverkat.
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§ 13

Kommittéer och rasråd
Dnr 13-10-12

HK - Förslag reviderat hälsoprogram PK-brist; ABY och SOM

Dnr 13-10-13

HK - Förslag reviderat hälsoprogram PRA; ABY, SOM, OCI, kategori IV-raser

Vid styrelsemöte nr 4/12 beslutades, i enlighet med HKs rekommendation, att justera hälsoprogrammen
så de blir ”lika för alla”. Anledningen till detta är det idag finns flera hälsoprogram och även om
grundtanken är samma i samtliga är de utformade på olika sätt.
HK lämnade till dagens styrelsemöte ett förslag till reviderade program för PK-brist och PRA.
Samtidigt informerades att kontakt tagits med Carin Sahlberg, sekreterare i FIFes Health and Welfare
Commission för de hälsoprogram som finns hos FIFe.
Beslutades att revidera hälsoprogrammen för PK-brist och PRA i enlighet med HKs förslag.
Beslutades att HK skriver information rörande revideringen som publiceras på SVERAKs hemsida
tillsammans med reviderade hälsoprogram.
Beslutades att reviderade hälsoprogram träder i kraft efter publiceringsdatum på SVERAKs hemsida.
Ny regel från 2013 är att om tester är obligatoriska, antingen genom ett hälsoprogram infört av FIFemedlem eller för en specifik ras angiven under § 6, regler för uppfödning och stambokföring, måste FIFemedlemmen registrera testresultatet. Testresultatet, som ska vara baserad på laboratorisk
dokumentation, tillhandhålls av uppfödaren och testresultatet ska anges antingen direkt på stamtavlan
eller på en separat bilaga som ska medfölja stamtavlan.
Beslutades att sammanställa separata dokument rörande hälsoprogram som kan laddas ned från SVERAKs
hemsida. På så sätt får uppfödare inom SVERAK hjälp att tillhandahålla information till kattköpare.
Beslutades att ”lyfta” hälsoprogrammen inom SVERAK från regelverket och sammanställa dessa som
separat bilaga till regelverket. På så sätt hålls dessa program mer ”levande”.
§ 14

Disciplinnämnd
Dnr 12-10-127:3

DN-beslut om avstängning

Dnr 12-10-129:4

DN-beslut om erinran (diplomerad uppfödare)

Dnr 12-10-145:2

DN-beslut om avstängning

Dnr 12-10-129:4

DN-beslut om erinran

Personerna det berör är SVERAK-diplomerade uppfödare och beslut om diplomering hanteras av SVERAKs
styrelse.
Beslutades att berörd person får behålla sin diplomering.
Dnr 12-10-112

Överklagan av DN-beslut

Handlingar rörande överklagan granskades, och styrelsen fann bakgrunden till ärendet djupt beklagligt.
Samtidigt konstaterades att överklagande part även gjort formell polisanmälan mot motstående part/er.
Beslutades att DNs beslut kvarstår. Skäl till detta beslut var att styrelsen inte vare sig kan eller har för
avsikt att agera i en fråga under pågående polisutredning.
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§ 15

Internationellt samarbete
Dnr 13-10-9

FIFe - Kallelse till FIFes GF 2013 i Madrid, Spanien

FIFes Generalförsamling, GF kommer att avhållas i Madrid, Spanien torsdag-fredag 130530-31. Under
veckan före själva GF kommer kommittémöten – slutna och öppna – att äga rum. Lördagen 130601
arrangeras FIFes domar-seminarium följt av en sedvanlig galamiddag.
Beslutades att SVERAK ska representeras vid FIFes GF 2013. Beslut om vem som ska representera SVERAK
fattas vid styrelsemöte nr 1/13.
Svarsfrekvensen på intresseförfrågan hos de svenska FIFe-domarna att delta på förbundets bekostnad har
varit lågt; av 34 domare har endast 15 domare besvarat förfrågan. Av dessa 15 domare har 12 meddelat
sitt intresse.
Enligt stadgarna får en tredjedel närvara på förbundets bekostnad vilket innebär att 11 domare –
följaktligen får de domare som deltog (eller anmält sig utan att ha deltagit) vid seminariet 2012 inte någon
plats.
Dnr 12-10-54:5

NRR – om inbjudan till SVERAKs kansli

NRRs ordförande meddelade att det inte fanns möjlighet för någon NRR-representant att besöka SVERAK
och SVERAKs kansli det datum som föreslagits av SVERAKs styrelse vid möte nr 6/12 (föreslaget datum var
130118).
Beslutades att A Sjödin kontaktar NRR och förslår att de nordiska förbunden träffas för informellt möte vid
FIFes GF 2013.
Dnr 9-10-94:6

För kännedom: Elin Hoffner – Ansökan domarexamen kategori III

Dnr 11-10-42:3

För kännedom: Åsa Hammarlund – Ansökan domarexamen kategori I

Beslutades att önska stort lycka till!
Dnr 12-10-155

För kännedom: Monica Bokström har valt att ”avgå” som internationell FIFe-domare

Beslutades att tacka Monica Bokström för den tid hon varit svensk FIFe-domare.
§ 16

Ärenden för kännedom
Inga ärenden för kännedom förelåg mötet.

§ 17

Övriga frågor
Inga övriga frågor väcktes.
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§ 18

Nästa styrelsemöte
Planerade datum för personliga styrelsemöten verksamhetsåret 2013:
Styrelsemöte nr 8/12 avhålls 130315 - i direkt anslutning dagen före SVERAKs årsmöte 2013. Till det sista
mötet för verksamhetsåret kallas samtliga ledamöter i kommittéerna. Mötet planeras att starta kl. 13.00
Styrelsemöte nr 1/13 avhålls 130317 - i direkt anslutning efter SVERAKs årsmöte 2013.
Styrelsemöte nr 2/13 avhålls 130427-28.
Styrelsemöte nr 3/13 avhålls 130608-09
Styrelsemöte nr 4/13 avhålls 130824-25
Styrelsemöte nr 5/13 avhålls 131012-13
Styrelsemöte nr 6/13 avhålls 131207-08
Styrelsemöte nr 7/13 avhålls 140118-19
Om behov uppstår kan eventuellt e-postmöte hållas mellan de personliga mötena.

§ 19

Mötets avslutande
A Sjödin tackade för lördagens konstruktiva styrelsemöte.

Borås 2013-01-28
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:
Göteborg 2013-02-05

Göteborg 2013-02-05

Annette Sjödin
Mötesordförande

Stellan Spetz
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