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§1

Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro
Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Beslutades att godkänna kallelsen.

§2

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

§3

Fastställande av dagordning och ärendelista
Beslutades att efter några kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.

§4

Föregående mötesprotokoll
Dnr 13-10-57:6

Styrelseprotokoll nr 6/13 A och B förda vid styrelsemöte 131214-15

Beslutades att konfirmera protokollen och lägga det till handlingarna.
Genomgång av beslut för åtgärd i föregående protokoll samt intern åtgärdslista
Vid styrelsemöte nr 6/13 presenterades tankar och idéer om ”assistentmaterial”. Styrelsen hade sett fram
emot ett skriftligt underlag till detta möte men tyvärr hade inget inkommit. Beslutades att L Madej
kontaktar arbetsgruppen för att efterfråga material – som är tänkt att presenteras vid årsmötet 2014.
Vid styrelsemöte nr 6/13 behandlades en fråga rörande momsredovisning för kattuppfödare. A Sjödin har
besvarat berörd kattklubb och styrelsen informerades om skrivelsens innehåll samt utdrag från
Skatteverkets hemsida rörande hobbyverksamhet. Beslutades att text från A Sjödins skrivelse sänds med
cirkulärutskick och publiceras på SVERAKs hemsida.
Vid styrelsemöte nr 6/13 diskuterades fråga om återbetalning av anmälningsavgift till utställning om det
fanns intyg/testresultat för sjukdom – dock utan att SVERAKs blankett användes. Beslutades att
rekommendera SVERAK-klubbar att godkänna aktuellt testresultat för de smittsamma tarmparasiterna
Tritrichomonas foetus och Giardia intestinalis oavsett om SVERAKs blankett för uteblivet deltagande vid
utställning används. Denna rekommendation sänds med cirkulärutskick och tas upp vid SVERAKs årsmöte
2014.

§5

Konfirmering av AU- och e-postbeslut

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

Beslut/åtgärd

Ämne

7-10-217

AU

Dispens elevaktivitet

13-03-99

AU

MCO 3/24 - kull redan tillverkad, diplomerad

Status

Beslutades att konfirmera ovanstående AU- och epostbeslut.
Dnr 14-10-02:1-2

Styrelsens e-postbeslut - Annons i DNs bilaga tema: Husdjur, häst & veterinär

Förfrågan om annonsdeltagande skedde 131218 och styrelsen beslutade via e-post att SVERAK skulle ha
annons. SVERAKs kansli, A Färdigh gjorde på styrelsens begäran ett annonsunderlag.
Beslutades att konfirmera e-postbeslut.
Dnr 11-10-22:5

Styrelsens AU – Beslut om godkännande av examensansökan kat IV

Beslutades att konfirmera styrelsens AUs beslut att ansökan sänds vidare till FIFe.
Dnr 14-10-7

Styrelsens AU – Beslut om ändring av stamnamnsinnehavare

Medinnehavaren har sedan länge varit inaktiv och ej varit medlem i kattklubb på många år.
Beslutades att konfirmera styrelsens AUs beslut om ändring av stamnamnsinnehav vilket innebär att
huvudinnehavaren står ensam som innehavare av stamnamnet. Ändring på detta sätt är inte att betrakta
som prejudicerande.
Dnr 9-06-304:2

Styrelsens AU – Beslut om ändring av stamnamnsinnehavare

På grund av personliga familjeomständigheter är medinnehavaren inte nåbar och kan underteckna
innehavarändring.
Beslutades att konfirmera styrelsens AUs beslut om ändring av stamnamnsinnehav vilket innebär att
huvudinnehavaren står ensam som innehavare av stamnamnet. Ändring på detta sätt är inte att betrakta
som prejudicerande.
Styrelsen diskuterade hantering av innehavarändring och vad huvudägarskap innebär. Endast i
undantagsfall kan beslut som ovanstående fattas och inget fall är prejudicerande. Samtliga innehavare av
ett stamnamn ska vara medlemmar i klubb för att kull ska kunna registreras.
Anledningen till att två fall behandlas vid detta möte kan antas vara att under ordinarie stambokförares
semester har ”vikarie” trätt in och krävt medlemskap för medinnehavare.
M Wirth Färdigh – Rapport om stambokföring
Som framgått på SVERAKs hemsida, och meddelats via cirkulärutskick till klubbarna, har SVERAKs ordinarie
stambokförare C Wennergren haft semester under hela januari månad.
SVERAKs styrelse, M Wirth Färdigh och A Sjödin hartillsammans med SVERAKs kansli, A Färdigh, utfärdat
stamtavlor och transfer, granskat stamnamn, registrerat ägarändringar med mera under stambokförarens
ledighet. M Wirth Färdigh rapporterade att under perioden 7-24 januari utfärdades drygt 700 stamtavlor –
en större mängd än väntat och förhoppningsvis en trend i ökat antal registreringar.
Några överföringsstamtavlor från svenska förbund har utfärdats – däremot finns det ett stort antal
importstamtavlor som inkommit men ännu inte åtgärdats.
M Wirth Färdigh erbjuder sig att även under vecka 6 (3-7 februari) hantera inkomna registreringsanmälningar för kattkullar och utfärda stamtavlor. Detta innebär att stambokföraren under första vecka i
tjänst kan fokusera fullt ut på att registrera överföringsstamtavlor.
Beslutades i enlighet med förslaget. A Sjödin informerar stambokföraren om styrelsens beslut.

Styrelseprotokoll nr 7/13, 25 januari 2014

sid 2 (10)

§6

Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor
Verksamhetsplan 2013
Förbundet kommer under 2013 att fokusera på framförallt följande områden
IT satsning: Förbundets IT system, Aladdin, Sinbad, Stambok på nätet och ID-register ska effektiviseras
ytterligare. Hälsodata ska bli tillgängliga i Stambok på nätet
Nystart och utveckling av förbundets hemsida: Hemsidan ska förändras i annat program och
moderniseras med funktioner som utökar användbarheten, ex vis sökformulär, kontaktformulär, bildbank
och liknande
Planering av aktiviteter i samband med förbundets 60-årsjubileum
Förslag till ändrad arbetsrutin rörande ansökan kontrollavel – oavsett målras (godkänd/prel. godkänd)
Följande förslag lämnades:
1. Målras: av FIFe godkänd ras
2. Målras: Av FIFe prel. godkänd ras
Förslag att:
•

enskild medlem ska vara diplomerad uppfödare samt ha grundläggande kunskaper i genetik och
rasstandard

•

att enskild medlem ska ha fött upp minst tre kullar (aktuell ras om ansökan rör av FIFe godkänd ras)

•

att enskild medlem ska ha varit medlem i SVERAK-ansluten klubb minst tre år

•

att blankett ändras i enlighet med förslagen

Beslutades i enlighet med förslaget. Beslutet träder i kraft från dagens datum, det vill säga 140125.
Väckt fråga

Förslag om avelsgodkännande av LPL/LPS från 140101

140101 blev laperm långhår/korthår – LPL/LPS – godkänd som preliminärt godkänd ras. Fråga väcktes att
samma regler ska gälla för LPL/LPS som för andra redan godkända raser, bland annat ska katter som är
registrerade i RX-stamboken vara avelsgodkända för att registrering av kull ska ske.
Beslutades i enlighet med förslaget. Beslutet träder i kraft från dagens datum, det vill säga 140125.
Dnr 14-03-2

Ansökan om tillstånd för raskorsning: Målras: av FIFe godkänd ras

Styrelsens kontrollgrupp har konstaterat att en del av de ansökningar om tillstånd för raskorsning är dåligt
underbyggda och att det förekommit att ansökan om tillstånd sökts efter att kull mellan raskorsning fötts
– något som inte är tillåtet.
I förekommande fall har annan hane än den som godkänts i första ansökan använts. Honkatten är en XLH
*/SBI och kan enligt regelverket omregistreras till godkänd målras under förutsättning att vissa punkter
uppfylls (i enlighet med regler för uppfödning och stambokföring).
Beslutades att rekommendera sökande att ställa ut med mål att få honkatten registrerad till godkänd
målras. Om katten blir godkänd – och omregistrering sker – behöver inte ansökan om raskorsning
insändas. A Sjödin kontaktar berörd person.
[efterjustering av A Sjödin, M Wirth Färdigh och E Porat: efter kontroll av foto på berörd katt konstateras
att katten inte kan bli rasgodkänd. Kullen kommer att registreras som XLH */SBI.
Dnr 13-10-60:13

Skiss - ny hemsida

Skiss från webbutvecklaren med utkast till hur SVERAKs nya webbplats skulle kunna komma att se ut.
Styrelsen framförde några synpunkter och önskemål.
Beslutades att M Wirth Färdigh framför synpunkter till webbutvecklaren.
Dnr 14-03-3

Fråga från enskild uppfödare rörande ”faderskapsproblem”

Beslutades att uppfödaren bör DNA-testa de båda hanarna som skulle kunna vara fäder till avkomman
samtidigt som avkomman DNA-testas för att säkerställa vem fadern är. A Sjödin tillskriver uppfödaren.
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Prisutdelning – tävlingen Årets Katt
Beslutades att uppmärksamma två utställare som erhållit osedvanligt högt resultat och deltagande i
tävlingen med blommor. L Falk ombesörjer inköp för maximalt 500 kr (á 250 kr).
L Falk och M Sundqvist efterfrågade hjälp från styrelsekollegor att packa upp pokaler och dela ut dessa
under lördagens prisutdelningar. K Wikström erbjöd sig att hjälpa till.
Beslutades att K Wikström erhåller bilersättning för resa från/till Örebro.
Diskussion om vilken klubb som ska vara arrangör av prisutdelning för tävlingen Årets Katt 2015. Ett krav
är att utställning ska avhållas någon gång under första kvartalet och erbjuda möjlighet till supé och andra
kringarrangemang.
Beslutades att M Sundqvist sänder förfrågan till SVERAK-anslutna klubbar med cirkulärutskick.
Diskussion om hälsofrågor och HCM/RCM-blankett
U Wilderäng rapporterade om kontakt med en veterinär som önskade göra hälsotester på katter i
samband med utställning i ett projektarbete för att utvärdera smittvägar, parasiter och liknande. Testerna
kommer att utföras genom att katterna topsas och för kattägaren är det en helt frivillig och anonym
medverkan. Flera av styrelsens ledamöter, som även är representanter i olika klubbstyrelser, sade sig vara
villiga att låta berörd veterinär komma till de utställningar som deras klubbar planerar under 2014.
U Wilderäng rapporterade om att det har framkommit synpunkter på SVERAKs HCM/RCM-blankett.
Beslutades att SVERAKs kansli, A Färdigh kompletterar blanketten i samråd med U Wilderäng.
Vid flera tidigare styrelsemöten har styrelsen diskuterat HCM/RCM och även väckta frågor om
hälsoprogram. Styrelsens uppfattning kvarstår; i dagsläget är det inte obligatoriskt att ultraljudsundersöka
någon ras för hjärtsjukdomar och styrelsen anser att FIFes nuvarande rekommendation är fullt tillräcklig.

§7

Ekonomi
Dnr 13-10-25:13

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport december 2013

M Wirth Färdigh lämnade rapport över SVERAKs ekonomi vid decembers månads utgång – dock med
påpekande att detta inte är det slutliga bokslutet. I korthet:
•
•
•
•
•
•

Medlemsantalet ligger fem procent under fjolårets antal
Stamtavle- och utställningsintäkter ligger i nivå med budget
Stamnamn och diplomeringar ligger över fjolårets intäkter
Annonsintäkterna ligger tydligt under fjolårets, 60 respektive 68 % av budgeterat belopp
Tryck och porto för årets sista nummer av Våra Katter läggs till bokslutsmånaden
Programutvecklingskostnaderna ligger under budget eftersom förbundet avvaktat med
beställningarna tidigare månader men kommer att hamna på budget under bokslutsmånaden.

Beslutades att lägga rapporten från december månad till handlingarna.
Dnr 13-10-55:10

M Wirth Färdigh – Registreringsstatistik januari-december 2013

Trenden från årets första månader har hållit i sig under hela 2013; en kraftig nedgång i kategori I och IV,
nedgång i kategori III och stabila (ökande) siffror för kategori II. Totalt sett ser det bättre ut än 2012 men
något sämre än 2011. Det är mindre intäkter än tidigare år eftersom antalet diplomerade uppfödare har
ökat.
Beslutades att lägga rapporten till handlingar.
Dnr 13-10-148:3

Annonssäljare Våra Katter – Svar angående annonsplatsförsäljning

Vid styrelsemöte nr 6/13 diskuterades bland annat kommunikationen mellan annonssäljare och
potentiella annonsörer samt Våra Katters redaktör/redaktion.
Annonssäljaren har till detta möte inkommit med svar, synpunkter och olika förslag till framtida
annonsförsäljning.
Beslutades att i enlighet med gängse praxis göra upphandling med annonssäljare under 2014.
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L Kragh – Möte med programleverantör i Karlstad
Eftersom arbetet med on-lineanmälan och inloggningssida för enskild medlem börjar närma sig driftstart
(rapport under § 10) planerar L Kragh ett personligt möte med programleverantören på plats i Karlstad. L
Kragh ser gärna att Carin Mikkelä deltar vid detta möte.
Beslutades att utöver L Kragh erhåller C Mikkelä ersättning för resa och deltagande i enlighet med
förbundets ekonomiska rutiner.

§8

SVERAKs årsmöte
Dnr 12-05-13:17

SLU – rörande Svenska Forskningsfonden för katt

Beslutades att A Sjödin tillskriver SLU och informerar om Svenska Forskningsfonden för katt och fondens
beslut om hur innestående medel ska fördelas vid avveckling.
Dnr 13-10-166:4

SVERAKs internrevisorer - Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013

Revisionsberättelsen kommer att ingå i handlingar som sänds till årsmötet 2014.
Dnr 14-10-8

M Wirth Färdigh - Stambokföringsstatistik 2013

Stambokföringsstatistiken kommer att ingå i handlingar som sänds till årsmötet 2014.
Genomgång, diskussion och praktiskt arbete med ”årsmöteslunta” och innehåll:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

§9

Kallelse – starttid lördagen den 15 mars kl. 10.00
A Sjödin slutför ”Förslag till dagordning”
SVERAKs kansli sammanställer ”Röstlängd/delegatlista”
VBs förslag till årsmötesfunktionärer inkommer enligt uppgift i början av februari
Års‐ och verksamhetsberättelse 2013 undertecknades av styrelsen
Preliminärt årsbokslut för förbundet. Bokslutet har lämnats till externrevisorn, KPMG.
Beslut om avgifter
o Medlemsavgifter
o Övriga avgifter
Styrelsen diskuterade och enades om förslag att lämna till årsmötet 2014
Beslut om arvoden
Styrelsen diskuterade och enades om förslag att lämna till årsmötet 2014
Behandling av budget och verksamhetsplan för 2014
o Styrelsen sammanställde verksamhetsplan för 2014
o Styrelsen diskuterade och enades om förslag att lämna till årsmötet 2014
L Madej hade sammanställt motionerna och dessa genomgicks vid mötet.

Skrivelser (inkl bordlagda)
Dnr 13-10-66:3

Internrevisorernas skrivelse nr 3/13 efter granskning 131214

Granskning skedde av verifikation 382-548 för perioden del av augusti till del av december 2013.
Internrevisor R Jonsson hade genomgång med A Sjödin och M Wirth Färdigh om det ekonomiska läget och
om några aktuella ärenden. Internrevisorn hade inga synpunkter efter granskningen.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
Dnr 14-10-5

Fråga rörande avel mellan vita katter

FIFes GF 2013 beslutade att från 140101 är parning mellan två vita katter inte tillåtet. Följdfråga har väckts
hur förbundet hanterar om en stamtavla inkommer (från annat förbund än FIFe) för en katt som är efter
sådan parning.
Beslutades att SVERAK godkänner stamtavla för överföring om det är en avkomma efter två vita katter.
A Sjödin tillskriver frågeställaren.
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§ 10

Arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt
Styrgrupp: M Wirth Färdigh, K Wikström och L Kragh

L Kragh - Presentation av första-utkast av webbanmälan
L Kragh hade sammanställt ett skriftligt underlag med information om hur webbanmälan och en interaktiv
sida håller på att utvecklas. Arbetet med detta är långt framskriden.
Sidan kommer att vara en bas, inte bara för webbanmälan utan även för den planerade annonssidan och i
framtiden även en möjlighet att kunna se och hantera ägarändring av egna katter, registrering av kattkull
med mera. En milstolpe i SVERAKs webbutveckling!
I korthet innebär den att enskild medlem loggar in – grundkrav för inloggning är personnummer och aktivt
medlemskap i SVERAK-klubb. När man har loggat in kan man välja att se ”egna katter” = registrerad ägare i
Sesam, ändra inställningar för kattstatus, visa aktiva utställningar och så vidare.
Beslutades att presentation kommer att ske vid SVERAKs årsmöte. Styrelsen ger L Kragh stor eloge för
detta arbete!
M Wirth Färdigh – Rapport om serverflytt
M Wirth Färdigh rapporterade att det uppstått en del tekniska problem i samband med serverflytt. Bland
annat att detta påverkat anslutning till olika program inom kansliet och i vissa fall även kortare perioder av
tillgänglighet till bland annat Sinbad.
Förbundets nya server är installerad och arbete pågår för att helt stänga ned den äldre server som även
den finns på plats på kansliet i Borås. Backup sker som tidigare till servrar i Karlstad.
Aladdin – Utställningsprogram
Arbetsgrupp: Carin Mikkelä, L Kragh & M Sundqvist.
Referensgrupp: Anne-Marie Törnström, Camilla Olin & Lena Böörs samt SVERAKs kansli, C Wennergren

Inget – utöver rapport om webbanmälan – fanns att rapportera.
FindUs - Stambok på nätet
Arbetsgrupp: U Wilderäng

Vid styrelsemötet nr 6/13 rapporterades att hälsoprogrammet för abessinier/somali visas fel i FindUs
eftersom programmet räknar efter gamla regler. M Wirth Färdigh, som agerar t.f. stambokförare under
ordinarie stambokförare C Wennergrens semester under januari månad, har konstaterat att det inte bara
är detta hälsoprogram som visar fel. Även den automatiserade spårningen av hälsostatus för övriga raser
räknar efter gamla regler. Detta innebär att det inte bara är i FindUs som felet uppstår utan även i utskrift
av stamtavla. Om båda föräldradjuren eller tidigare generation är fritestade ska detta med automatiskt
registreras på berörda individer flera generationer framåt.
Vid kontroll har det visat sig att felet beror på att de nya reglerna och de olika testresultaten inte har
rapporterats till programleverantör.
Beslutades att M Wirth Färdigh sammanställer lista över olika testresultat som ska generera
automatiserad spårning av hälsostatus. Efter kontroll med U Wilderäng sänds denna till programleverantör
för åtgärd.
Vid SVERAKs styrelsemöte nr 6/13 beslutades att endast obligatoriska tester ska visas i FindUs. Då
beslutades att U Wilderäng skulle informera programutvecklare för åtgärd av detta fel.
Beslutades att M Wirth Färdigh informerar programleverantör om denna åtgärd.
Beslutades att framöver är det SVERAKs kansli, stambokföringen som i samråd med IT-gruppen
vidarebefordrar information till programleverantör när ändring sker av hälsoregler eller nya testresultat
som påverkar hälsostatus läggs upp i Sesam.
SVERAKs 60-årsjubileum
Projektgrupp: Ewa Löwdin

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

Inget fanns att rapportera i dagsläget.

§ 11

Myndigheter

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

Dnr 14-10-3

Jordbruksverket - Information angående burhållning av katter under Kattens Dag

SVERAK har mottagit en skrivelse från Jordbruksverket där det uppmärksammas att det inte är tillåtet att
hålla katter i bur annat än i vissa undantagsfall bland annat på utställning, tävling och prov och vid
transport i samband med utställning och tävling.
SVERAKs styrelses uppfattning är att katter som visas under Kattens Dag deltar i utställning och tävling
eftersom klubben låter sina medlemmar visa upp katter och på ett eller annat sätt blir dessa katter
bedömda.
Beslutades att M Sundqvist skriver svar till Jordbruksverket.
Dnr 6-10-77:55

Jordbruksverket – Kallelse till möte referensgruppen hund och katt – Jönköping
140311

M Wirth Färdigh kommer att delta vid möte.
Beslutades att lägga kallelsen till handlingarna.
Dnr 13-10-69:3

Socialdepartementet Regeringskansliet – Inbjudan till samrådsmöte med
Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:7) – Stockholm 140217

E Löwdin har tidigare deltagit vid möte avseende deluppdraget om handel med läkemedel för djur.
Beslutades att E Löwdin representerar förbundet vid samrådsmöte 140217.
Från Jordbruksverket SKLD – Sektion djurhälsa och djurskydd samt Sektion kontroll och importvillkor
Dnr 13-10-26:13

Rapport från möte 131204

Dnr 14-01-10

Rapport från möte 140113-14

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.
Proposition om ny djurlagstiftning
E Löwdin rapporterade att proposition om ny djurlagstiftning kommer 140318.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 13-10-24:18

Jordbruksverket – ”Kravet på veterinär närvaro vid tävling med djur lättar”

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:
”Kravet på veterinär närvaro vid tävling med djur lättar
Från och med nu blir det enklare att tävla med djur. Föreskrifterna om tävling med djur ändras vid årsskiftet.
Jordbruksverket har infört vissa lättnader för både arrangörer och tävlande genom att kravet på att en veterinär ska
närvara vid vissa tävlingsformer lättar. Bedömningen är att detta kan ske utan att djurskyddet försämras.
Förändringen i föreskriften innebär att Jordbruksverket har gjort några mindre ändringar i riskbedömningen för när
tävlingsveterinärer ska medverka. Det innebär lättnader för exempelvis grenarna räddningshundar, voltige och
gymkhana. Även mästerskap för grenar som bedömts vara lågrisktävlingar får lättnader.
– Vi valde att redan nu gå fram med några mindre ändringar, eftersom vi hade ett bra underlag och såg att det leder
till sänkta kostnader för alla berörda, säger Helena Kättström, djurskyddschef på Jordbruksverket. Vi vill att reglerna
ska bli mer ändamålsenliga. Vi är medvetna om att en mer omfattande översyn är motiverad och vi har påbörjat detta
arbete i en konstruktiv dialog med berörda branscher.
Jordbruksverket planerar att genomföra en grundlig översyn av tävlingsföreskrifterna under 2014. Då kommer
framförallt dopningsbilagan och riskvärderingen för veterinär medverkan att ses över i sin helhet. ”
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§ 12

Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation
Dnr 4-10-6

Fråga om annonsering i tidningen Travronden

Beslutades att i dagläget inte annonsera i tidningen Travronden. SVERAKs kansli meddelar frågeställaren
styrelsens beslut.
Rasfolder i samarbete med Royal Canin
Vid SVERAKs styrelsemöte nr 6/13 diskuterades rasfoldern och en del nya bilder har inkommit till kansliet.
Under dagens styrelsemöte gjordes en del urval av bilder att ersätta befintliga i korrekturunderlaget.
Royal Canin vill att tryckning av foldern ska ske snarast möjligt. Målet för SVERAK har varit att annonssidan
för uppfödare skulle varit klar så att webbadress hade kunnat publiceras i foldern. Detta mål är ännu inte
nått men förhoppningsvis kommer annonssida att vara klar under första halvan av 2014.
Beslutades att i första tryckomgången beställer SVERAK 400 exemplar av foldern. Så snart annonssida är
klar beställs ytterligare 10 000 exemplar för distribution till bland andra SVERAK-klubbar och veterinärer i
ID-samarbete.
Dnr 14-10-9

Adnexagruppen – ”Hur ett öga bör vara”

Den svenska ögonpanel har därav tillsatt en grupp som skall se över adnexaproblematiken (hur
ögonlocken ligger an mot ögat) hos hund och katt. Svenska kennelklubben kommer att ha det som
underlag vid utbildningen av sina utställningsdomare.
Information har tillsänts SVERAK för att upplysa om att detta arbete har påbörjat och med
rekommendationer hur ett öga skall se ut. Det är inte lika stora problem hos våra raskatter, men man har
börjat bland annat se mer och mer entropion hos olika kattraser.
Hur bör ett öga vara:
Adnexagruppen enades om att urtypen för hundens och kattens öga är mandelformat, där
ögonlockskanten/riman går att följa runt ögat. Konjunktivan skall ej vara synlig. Ögonhålan skall ej vara
för grund eller för djup.
U Wilderäng har redan haft kontakt med Adnexagruppen och denna kontakt fortlöper.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 14-10-12

SVERAKs pressmeddelande om katternas 10-i-topp

Pressmeddelande sändes till olika media 140123.
”Ragdoll – en ras som håller fast vid topplaceringen inom Kattförbundet SVERAK!
Antalet stambokförda katter fortsätter att vara högt. SVERAK, Sveriges Kattklubbars Riksförbund har under 2013
stambokfört nästan 10 000 raskatter.
Ragdoll fortsätter att placera sig högst på listan över antal registrerade SVERAK-katter medan det blivit ändrade
placeringar bland de andra top-tio raserna. Till exempel har cornish rex stuckit fram nosen och återtagit tionde plats.
Det finns idag 45 godkända raser inom det internationella världsförbundet FIFe – där Kattförbundet SVERAK är det
svenska och enskilt största medlemsförbundet.
-Inom Kattförbundet SVERAK märker vi en fortsatt trend av kattintresse och insikten om kattens värde som
sällskapsdjur, säger förbundsordförande Annette Sjödin.
Annette, som även är kattdomare, fortsätter; Ragdoll är en tystlåten, trevlig och lugn katt med kraftig och muskulös
kropp och med ett mjukt triangelformat huvud med stora blå, ovala ögon. Det är en ”maskad” katt vilket innebär att
den har en ljus kropp och är mörkare på öron, svans och nos.”

Beslutades att lägga pressmedelandet till handlingarna.
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§ 13

Disciplinnämnd
Dnr 13-10-133:2

DN-beslut om erinran

Dnr 13-10-135:3

DN-beslut om avstängning från avelsverksamhet inom SVERAK

Dnr 13-10-137:2

DN-beslut om avstängning från avelsverksamhet inom SVERAK

Dnr 13-10-135:4

Överklagan av DN-beslut

Dnr 13-10-135:5

DN – Gällande överklagan av DNs beslut

Beslutades att ändra DNs beslut från 30 månaders avstängning från avelsverksamhet till 6 månader – dock
med viss reservation; om något brott mot FIFes och SVERAKs regelverk upprepas kommer DNs
ursprungliga avstängning om 30 månader att träda i kraft omgående.
Skälet till beslut om ändring är att registreringsanmälningar som hänvisas till faller för preskriptionstiden
om 24 månader.
Beslutades att L Madej informerar DN om bakgrund till beslut samt tillskriver berörd person om ändrat
beslut.

§ 14

Internationellt samarbete
Dnr 14-10-4

FIFe – Information och material från FIFe; statuter, standard, sammanställning
över regeländringar med mera

Beslutades att lägga informationen till handlingarna. Översättning av regelverket har skett och finns nu
publicerat på SVERAKs webbplats.
Angående kommande rapport rörande LPL/LPS
A Sjödin informerade att eftersom SVERAK är mentor för rasen Laperm är det SVERAKs ansvar att tillse att
involverade uppfödare sammanställer rapport till FIFes Generalförsamling. A Sjödin har kontaktat
uppfödare och begärt att få in relevant rapport.
Angående Breed Seminar
A Sjödin väckte fråga om hur förbundet ska hantera förfrågan från klubb som vill arrangera Breed Seminar
– i samband med utställning eller som en separat företeelse. Förfrågan som inkommer ska behandlas
snarast och det är SVERAK som är ytterst ansvarig för Breed Seminar och det är även SVERAK som sänder
ansökan till FIFe.
Beslutades att styrelsens AU kan granska ansökan om Breed Seminar och besluta om ansökan sänds
vidare till FIFe.
Domare och elever

Dnr 14-10-1

Avsänd till svenska domare och elever: Intresseanmälan för deltagande på FIFeseminarium 140531 - i samband med FIFes GF

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Dnr 6-10-57:5

Elev – Dispensansökan att få tillgodogöra sig elevgångar kat I

Dispensansökan om att få tillgodogöra sig elevgångar trots att elev inte varit aktiv enligt regelverket är en
fråga som behandlats för andra elever tidigare.
Beslutades att hantera denna fråga som man gjort tidigare av hävd.
Beslutades att bevilja dispens och att godkänna att hälften av antal katter får tillgodoräknas vilket innebär
116 katter. E Porat deltog inte i beslutet.
Beslutades att om dispens att tillgodogöra sig elevgångar trots inaktivitet inte kan erhållas en andra gång.
Nordiska förbund

Dnr 9-10-76:7

Till SVERAK-anslutna klubbar: Inbjudan att ansökan om SW 2015

Inbjudan finns publicerad på SVERAKs webbplats (klubbsida) men ska snarast sänds med cirkulärutskick.
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Ansökan om byte av förbund

Väckt fråga

Förtydligande rörande byte mellan förbund från 140101

Från 140101 gäller nya regler i samband med byte av förbund. Detta innebär att beslut fattas mellan
berörda länder och att FIFe går in som part endast om oenighet skulle uppstå.
Enligt FIFes regler ska transfer utfärdas av FIFe-förbund för att katt ska kunna registreras i ny stambok.
Detta innebär att enskild person, boende i Sverige och nu vill medlem i SVERAK, men som varit medlem i
exempelvis det danska FIFe-förbundet, måste begära transfer på samtliga katter som ska överföras till
SVERAKs stambok. Detta kan betinga höga kostnader för berörd person.
Beslutades att A Sjödin tar kontakt med de nordiska förbunden för att efterhöra om det är möjligt att
utfärda ”transfer i klump” för det fall en uppfödare vill registrera samtliga katter i ett annat FIFe-förbund.
Detta rör ett fåtal personer. Principiellt brukar SVERAK inte ta emot medlemmar från andra
länder/förbund med undantag från Åland eftersom Suomen Kissaliitto bett SVERAK att acceptera dessa
medlemmar eller för det fall en i Sverige boende person önskar bli medlem i SVERAK.

§ 15

Ärenden för kännedom
Inga ärenden för kännedom förelåg mötet.

§ 16

Övriga frågor
Inga övriga frågor väcktes.

§ 17

Nästa styrelsemöte
Styrelsemöte nr 8/13 avhålls fredagen före SVERAKs årsmöte. Starttid för mötet är kl. 13.00
Nr 1/14 – 140316 - i samband med SVERAKs årsmöte
Nr 2/14 – prel 140426-27

§ 18

Mötets avslutande
A Sjödin tackade för dagens effektiva styrelsemöte och förklarade mötet avslutat.

Borås 2014-01-27
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:
Göteborg 2014-01-28

Borås 2014-01-27

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh
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