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lördagen den 24 januari 2015 kl. 09.00-18.30
söndagen den 25 januari 2015 kl. 9.00-15.45

SVERAKs styrelse

Ej närvarande

Närvarande

Avels- och hälsoledamot 1 Anna Börje

Ordförande Annette Sjödin

Utställningsledamot 2 Lotta Kragh

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
Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist

SVERAKs förtroendevalda revisorer (lördag)

Suppleant Kenneth Wikström

Rolf Jonsson
Svante Petterson
Revisorsuppleant Arne Grundberg

§1

Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro
Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Beslutades att godkänna kallelsen.
A Börje och L Kragh hade meddelat ej närvaro.
K Wikström trädde in som ordinarie ledamot - med rösträtt.
SVERAKs förtroendevalda revisorer hade revisionsmöte under lördag eftermiddag.

§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 detta styrelsemöte framför allt var ett arbetsmöte inför årsmötet varför en stor del av mötet
bestod av praktiskt förberedelse och arbete.
§ 8, SVERAKs årsmöte, behandlades efter att föregående mötesprotokoll konfirmerats.

§4

Föregående mötesprotokoll
Dnr 14-10-35:6

Styrelseprotokoll nr 6/14 fört vid möte 141213-14

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.
Efter denna punkt behandlades § 8, SVERAKs årsmöte.
Styrelsen och SVERAKs kansli, A Färdigh arbetade aktivt med årsberättelse, motionslunta och grundregler med mera.

§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 f.v.b. till styrelsen för beslut

Inga ärenden förelåg mötet.

§6

Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor
Dnr 13-10-145:7

M Wirth Färdigh – Rapport januari 2015 – SVERAK-ägda katters deltagande vid SVERAKutställningar

Det excelprogram som M Wirth Färdigh skapat och som hämtar tävlingsresultat direkt från utställningsprogrammet
Aladdin har, förutom att utställningsresultat och delresultat kontinuerligt presenteras på SVERAKs hemsida, blivit en
källa till olika typer av statistikrapporter.
Idag tas uppgifter fram om vid hur många utställningar katter ställs ut. En fråga som väckts är varför så många katter
endast ställs ut vid en eller två utställningar. M Wirth Färdigh rapporterade att han avser att utöka statistiken
ytterligare och till att börja med ta fram uppgifter per ras samt det resultat de katter som endast ställs ut en eller två
gånger erhållit.
Beslutades att lägga statistiken till handlingarna.
Uppdatering/översättning regler med mera
SVERAKs kansli, A Färdigh har uppdaterat och översatt ”Regler för utställning” samt ”Regler för uppfödning och
stambokföring”. Under styrelsemötet korrekturlästes ändringarna och nu kvarstår endast att åtgärda
”Sammanställning av ändringar i regler…” – ett arbete som L Madej kommer att åtgärda. Därefter sänds reglerna för
tryckning.
Häftet ”Nationella arbetsrutiner, regler och etik inom stambokföring och uppfödning samt hälsoprogram inom FIFe
och SVERAK” kommer vid årets tryckning att genomgå viss förändring;
•
•
•
•

5a. Avelsgodkännande av katt i RIEX – stryks enligt tidigare beslut.
7. Införande av titlar i SVERAKs stambok – flyttas till ”Regler för utställning”
8. Huskattbevis – flyttas till ”Regler för utställning”
4. Stamnamn, punkt 2; ”En kull får registreras av enskild person utan stamnamn.” – flyttas till ”Regler för
uppfödning och stambokföring” eftersom FIFe tillåter förbunden till vissa undantag.
•
Hälsoprogram - – flyttas till ”Regler för uppfödning och stambokföring” eftersom FIFe kräver att varje FIFemedlem måste utveckla ändamålsenliga hälsoprogram.
Vid styrelsemöte nr 5/14 beslutades att utarbeta grundregler – ett måste för att kunna fortsätta med arbetet att
upprätta fodervärdsavtal inom SVERAK.
A Färdigh rapporterade att arbete med grundregler var påbörjat. A Färdigh och L Madej arbetade vidare och slutförde
detta arbete under styrelsemöteshelgen.
Beslutades att ”Grundregler” läggs i motionsluntan till SVERAKs årsmöte för beslut.
Höjning av kostnad vid beställning av ”Att ha katt” och ”FIFes och SVERAKs stadgar och regler”
SVERAKs kansli, A Färdigh informerade att Posten, från den 1 januari 2015, tagit bort begreppet ”Föreningsbrev”.
Tidigare sändes brev som vägde mellan 51-100 gr till en lägre kostnad – en kostnad som från och med i år nästan
dubbleras. Detta innebär att portokostnad för förbundet kommer att öka kraftigt.
Beslutades att från den 1 februari 2015 höja kostnad vid beställning av ”Att ha katt” respektive ”FIFes och SVERAKs
stadgar och regler” från 60 kr/st till 75 kr/st.
Klubbarna kan – som tidigare - beställa "Att ha katt" och ”FIFes och SVERAKs stadgar och regler” till en lägre kostnad
under förutsättning att det är klubben som beställer och samtidigt är mottagare av materialet och faktura.
Från den 1 februari 2015 höjs denna kostnad från 30 kr/st till 40 kr/st.
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Utskick via e-post
I samband med diskussion om höjd portokostnad diskuterades hur SVERAKs kansli framöver kan/ska skicka utskick
med mera via e-post.
Till detta möte erhöll styrelsen dagordning och styrelsehandlingar per e-post med möjlighet att erhålla enstaka – eller
alla – handlingar i pappersformat till mötet.
Årsfakturor till samtliga klubbar sändes i början av januari 2015 via e-post med information att papperskopia kunde
erhållas. Flera klubbar meddelade att de var positiva till denna hantering och ingen klubb begärde pappersfaktura per
post. Detta innebär att fakturor från SVERAK framöver kommer att sändas via e-post – med information att
papperskopia kan erhållas om så önskas.
Beslutades att cirkulärutskick framöver i möjligaste mån sänds per e-post till officiell klubbadress med några
undantag; årsmöteshandlingar samt avstängningar och avstängningslista.
Följande information har sänts vid ett flertal utskick:
Vare sig enskilda avstängningsärenden eller avstängningslistan kommer att publiceras vare sig i Våra Katter eller på någon del av
hemsidan. Den sänds per post (cirkulärutskick) för att skydda enskilda berörda personer.
Klubbarna får absolut inte publicera listan på webben och det är inte att rekommendera att den publiceras i annat forum, som
exempel i klubbtidning.

A Färdigh informerade att mottagare av denna form av e-postskick kommer att vara till den ”privata” adressen och
inte till klubbadressen eftersom vårt system idag hämtar e-postadress från person i Sesam (SVERAKs databas).
SVERAKs hemsida

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

Dnr 13-10-60:18

M Wirth Färdigh – Förslag SVERAKs hemsida - utveckling

M Wirth Färdigh aviserade vid föregående styrelsemöte att han skulle presentera ett tänkt upplägg på SVERAKs
hemsida. Arbetsgruppen och styrgruppen har diskuterat hur vi enklast kommer vidare med SVERAKs hemsida och har
enats om ett förslag på kommande upplägg.
•
•
•

Drupalmiiljön som har skapats är ännu inte tillräckligt utvecklad och färdig att kunna fyllas med information.
Kurs i drupaladministration för M Wirth Färdigh och K Wikström verkar inte kunna arrangeras i Sverige
Facebooksidor uppfattas generellt som snabbare informationsvägar än ordinarie hemsidor

Förslaget att SVERAKs utåtriktade kommunikation läggs upp på följande sätt:
1. sverak.se blir statisk och administreras av webbredaktör på SVERAKs kansli (skälet att programmet Drupal
valdes var att fler aktörer skulle kunna vara delaktiga i att lägga in information på hemsidan genom olika
behörighetsnivåer för olika sidor – detta är inte genomförbart i andra program på samma enkla sätt)
2. Snabba, aktiva informationsflöden går ut via facebooksidor
3. En interaktiv hantering från hemsidan gentemot SVERAKs databaser (”Mina katter”, FindUs, Id-register med
flera) skapas och/eller vidareutvecklas
Detta innebär att:
•
SVERAKs hemsida läggs upp hos företag som tillhandahåller färdiga mallar (med färdiga funktioner som
bildbank, rss, mobilanpassning med mera). M Wirth Färdigh lämnade ett exempel på ett företag i Göteborg
som kan tillgodose detta.
•
SVERAK skapar snarast facebooksidor för Våra Katter, Utställning, Hälsa, Assistentgrupp, Medlemsklubbar
•
Facebooksidorna skapas av SVERAK och administreras av respektive funktionärsgrupp
•
Länkning mellan den mer statiska SVERAK hemsidan och facebooksidorna skapas dubbelriktat.
En längre diskussion fördes – bland annat om problemen som uppstått med nuvarande utveckling i Drupal.
Beslutades i enlighet med förslaget att kontakta företag som tillhandahåller färdiga mallar som motsvarar vår
kravspecifikation. E Porat la ner sin röst och deltog inte i beslutet.
Beslutades att som ett första steg kontakta det företag i Göteborg som tillhandahåller webbaserade mallar för ett
personligt möte där M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, A Färdigh deltar.
M Wirth Färdigh informerade att det inte innebar att avtal med automatik skulle tecknas med berört företag – frågan
väcktes till styrelsemötet för att vi ska komma vidare och lämna Drupal-arbetet i dagsläget. Eftersom styrelsen
godkänt förslaget kommer M Wirth Färdigh att under veckan undersöka om andra alternativ till företag finns.
Styrelsen är enig om att det är viktigt att det externa företag vi anlitar är stabilt och att hemsidans framtida existens
ska kunna säkerställas.
Förbundstidningen Våra Katter
Inga ärenden förelåg mötet.
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§7

Ekonomi
Dnr 14-10-18:13

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport december och prel. bokslutsperiod 2014

Kommentarer om det ekonomiska läget för december månad samt den preliminära bokslutsperioden:
•
•
•
•
•
•

Medlemsantalet har ökat – 6 medlemmar fler än 2013
Stamtavleintäkterna ligger i nivå med budget
Utställningsintäkterna ligger 10 % under budget – troligen beroende på att några utställningar avbokats under
året
Stamnamn ligger över och diplomeringar ligger under fjolårets intäkter
Annonsintäkterna ligger tydligt under fjolårets
Programutvecklingskostnaderna ligger över budget eftersom styrelsen beslutade att tillåta fortsatt utveckling
under december 2014.

Det ekonomiska läget är sammantaget gott.
Beslutades att lägga ekonomisk rapport för december och preliminär bokslutsperiod 2014 till handlingarna efter
genomgång.
”Osäker kundfordran” från klubb som upphört
Sedan 2010 har fakturor till en klubb som då upphörde varit bokförda som ”Osäker kundfordran”. Klubben meddelade
vid tidpunkten att de hade för avsikt att reglera sin skuld och en delbetalning skedde. En skuld om 14 261 kr kvarstår
och efter fem år efter att klubben upphört är det troligt att reglering av fakturorna inte kommer att ske.
Beslutades att avskriva skulden från bokföringen.
För sent inkommen reseräkning: projektgruppen WW 2015 möte 140610
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 tågresa till en kostnad om totalt 1 982 kronor.
Dnr 15-10-18

M Wirth Färdigh – Burpoolsutjämning 2014

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 (f.n. 180 EUR) och av
klubbarna inbetald bokningsavgift (f.n. 1 700 kr/certifikat) regleras samtidigt med burpoolsutjämningen.
Under 2014 översteg kostnaderna intäkterna vilket innebär att samtliga utställningsarrangerande klubbar kommer att
få en faktura om 1 009,97 kr per container.
Den svenska kronan under stor del av året har varit stark mot euron. Detta innebär att samtliga utställningsarrangerande klubbar kommer att återfå (krediteras) 45,03 kr per utställning i avräkning av utställningsavgiften.
SVERAKs kansli, A Färdigh fakturerar/krediterar klubbarna.
Beslutades att efter smärre justeringar i underlaget lägga rapporten till handlingarna.
Prisutdelning Årets Katt 2014
Prisutdelningen kommer att äga rum i Norrköping i samband med Östkattens utställning 150221-22.
M Wirth Färdigh, Årets Kattuträknare, meddelade att diplom och brev nu sänts till berörda placerade på listan.
Vid förra styrelsemötet informerade M Sundqvist att representanter och hjälp behövs – för uppackning av priser samt
vid prisutdelningen.
Beslutades att M Wirth Färdigh deltar och erhåller resekostnader, hotellrum för övernattning lördag till söndag samt
supé.
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§8

SVERAKs årsmöte
Genomgång, diskussion och praktiskt arbete med ”årsmöteslunta” och innehåll
Kallelse – starttid lördagen den 21 mars kl. 10.00
Dagordning och årsmötets agenda diskuterades
Års‐ och verksamhetsberättelse 2014
•

Förbundsstyrelsen – undertecknades av närvarande styrelseledamöter

•

Stambokföringens rapport (dnr 15-10-19)
I samband med denna rapport meddelade M Wirth Färdigh, som sammanställt rapporten, att antalet registrerade
katter ökat liksom antal enskilda klubbmedlemmar! Det förelåg även två handlingar för kännedom:

•

DNs årsberättelse (dnr 15-05-2)

•

Preliminärt årsbokslut för förbundet
Bokslutet är i princip klart och lämnas inom kort till externrevisorn, KPMG.

•

Förtroendevalda revisorers berättelse (dnr 15-05-3 - erhölls vid styrelsemötet)

•

Externrevisor KPMGs berättelse sänds när bokslut är helt klart.

Styrelsen sammanställde verksamhetsplan för 2015.
Motionsluntan blev mer eller mindre klar. Den kommer att kompletteras av bland annat förslag till grundregler. Under
helgen granskade A Sjödin och E Porat motionen om la perm och hade kontakt med motionsställare för att förtydliga
en del punkter.
Dnr 15-10-15:2

Pressmeddelande: Ragdoll – fortfarande ledande kattras inom Kattförbundet SVERAK
Utdrag från Sveriges Radio Nyheter – Eko om ragdoll i topp
A Sjödin rapporterade att även detta år fick SVERAKs pressmeddelande om raskatter 10-i-topp mer eller mindre
omgående ett stort gehör hos media; framför allt i press och radio.
Ragdoll – fortfarande ledande kattras inom Kattförbundet SVERAK!
Antalet stambokförda katter fortsätter att vara högt. SVERAK, Sveriges Kattklubbars Riksförbund har under 2014 stambokfört drygt
10 000 raskatter.
Ragdoll fortsätter att placera sig högst på listan över antal registrerade SVERAK-katter medan det blivit ett par mindre förändringar
bland de andra top-tio raserna.
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.
Raskatternas 10-i-topp lista inom Kattförbundet SVERAK
2014

Ras

Antal registreringar

1 (1)

Ragdoll

1 991

2 (2)

Maine coon

1 104

3 (4)

Sibirisk katt

974

4 (3)

Norsk skogkatt

972

5 (5)

Helig birma

853

6 (6)

Perser

600

7 (7)

Brittiskt korthår

541

8 (8)

Devon rex

462

9 (9)

Bengal

412

10 (10)

Cornish rex

315

2013års placering inom parentes
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Dnr 14-10-60:7

Överklagan av DN-beslut - till SVERAKs årsmöte 2015

Enligt SVERAKs stadgar kan överklagan av beslut fattat av SVERAKs disciplinnämnd sändas till SVERAKs styrelse för
omprövning och beslut. SVERAKs styrelses beslut kan överklagas till SVERAKs årsmöte. Vid en överklagan till SVERAKs
årsmöte sänds samtliga handlingar i ärendet årsmötet. Personnamn på dem som ej begärt överklagandet ska
maskeras (döljas). Det är viktigt att överklagande part ska vara medveten om att eventuellt känsliga och personliga
uppgifter kommer att vara tillgängliga för SVERAK-klubbar och funktionärer som mottar årsmötesutskicket.
Beslutades att K Wikström skulle kontakta berörd person snarast med information om vad överklagan innebär.
Samtidigt skulle K Wikström tydligt meddela att berörd person måste insända ett undertecknat godkännande att
personen ifråga är medveten om – och godkänner – att dessa handlingar distribueras till SVERAK-klubbar och
funktionärer. Kontakt med berörd part togs under lördagens möte och samtidigt informerades om att
förbundsstyrelsen inte kan utse ett personligt ombud i anslutning till en överklagan.
SVERAKs 60-årsjubileum

Arbetsgrupp: E Löwdin & L Madej

Dnr 14-05-17:2

Arbetsgruppen – Reviderat förslag till inbjudan årsmöte 2015

Beslutades att bifoga inbjudan med årsmötesutskicket.
Övriga praktiska frågor diskuterades samt var årsmötet 2016 kommer att arrangeras.
Vid SVERAKs styrelsemöte nr 6/14 beslutades att sammanställa underlag och informera om ”prickningssystemet” vid
SVERAKs årsmöte 2015.
Beslutades att detta inte kommer att ske. Däremot kommer styrelsen givetvis att svara på eventuellt väckta frågor
från årsmötet.

§9

Skrivelser (inkl bordlagda)
Dnr 4-100-2897:25

Enskild berörd person om SVERAKs avstängningslista

Även om en person är avstängd från SVERAK-verksamhet ska enskild person skyddas. Det är av det skälet som
avstängningslistan aldrig sänds per e-post eller publiceras på SVERAKs hemsida. Se sidan 3 i detta protokoll – text om
utskick.
Beslutades att omgående ta bort rubriken ”Övrigt” som visar personer som inte längre är avstängda men där annat
beslut finns (bland annat att styrelsen ska godkänna medlemskap).
Beslutades att göra en fullständig översyn av SVERAKs avstängningslista.
Beslutades att K Wikström kontaktar DN rörande några beslut att ”SVERAKs styrelse ska bevilja inträde” och i vissa fall
att avstängning träder i kraft efter att person fullföljt de punkter som är skäl till avstängningen. SVERAKs styrelse ser
gärna ändring av denna text.
Dnr 15-10-8

Enskild person via A Sjödin rörande information om SVERAKs id-register till Länsstyrelser m.fl.

Frågeställaren önskar att SVERAK skriver ett dokument till Länsstyrelsen om vikten att säkerställa ägandeskap även för
katter via SVERAKs id-register. Det har framkommit att flertalet Länsstyrelser inte har någon aning om SVERAK och
SKKs id-register.
Beslutades att E Löwdin skriver dokumentet och sänder detta till SVERAKs kansli f.v.b. till Länsstyrelserna. SVERAK har
tidigare sänt information om ID-registret till myndigheter såsom Länsstyrelserna och även till polis, veterinärer med
flera.
Beslutades att SVERAKs kansli lämnar detta besked till frågeställaren.
Dnr 14-08-8:5

SW-arrangörer 150404-05 – Ansökan om dispens

E Porat trädde in som mötesordförande under denna punkt.
Beslutades att dispens beviljas i enlighet med ansökan. L Madej besvarar.
Dnr 14-10-53:3

SVERAKs internrevisorer – Skrivelse nr 3/14 efter granskning 150124

SVERAKs internrevisorer Rolf Jonsson och Svante Petterson samt interrevisorsuppleant Arne Grundberg genomförde
granskning av verifikation 413-569 för perioden oktober-december 2014 inklusive periodiseringar vid möte 150124.
Diskussioner fördes med SVERAKs förbundsordförande och förbundsekonom om det ekonomiska läget samt om några
aktuella ärenden. I övrigt hade internrevisorerna inga synpunkter.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
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Dnr 9-08-17:12-13

Enskild kattklubb – Vidarebefordran av klagomål på assistent och domare vid utställning

Beslutades att A Sjödin kontaktar berörd assistent och påtalar de regler som gäller om gott uppförande och etik som
finns i FIFes och SVERAKs regler. K Wikström deltog ej i diskussion och beslut.
Beslutades att M Sundqvist tillskriver den enskilda kattklubben rörande klagomålet på domare. Detta lämnas utan
åtgärd.

§ 10

Arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp: M Wirth Färdigh, K Wikström och L Kragh

Dnr 10-10-155:27

M Wirth Färdigh – Beställning av webblösning av programleverantör

SVERAKs webbaserade sidor har fått ett riktigt stort genomslag – inte bara i ”katt-Sverige”. Besöksfrekvensen är i
perioder mycket stor och allt fler dataposter; katter och individer, tillkommer registret kontinuerligt.
Det har även visat sig att en del program kan gå i konflikt med varandra. Ett sådant exempel har visat sig att vid
aktivering av utställningskatt i Mina Katter /on-line-anmälan påverkar visning av berörd katt i FindUs.
I enlighet med programleverantörens förslag kommer de php-baserade webbarna för Mina Katter och onlineanmälan
att flyttas till en egen Linux-server medan de .Net-baserade Findus blir kvar på dagens webbserver. Detta sker till en
kostnad om 1 390 kr/mån.
Beslutades i enlighet med förslaget.
Aladdin – Utställningsprogram

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

Inga ärenden förelåg styrelsemötet.
FindUs - Stambok på nätet

Projektledare: U Wilderäng

Inga ärenden förelåg styrelsemötet.
World Winner 2015

”Kärngrupp”: Styrelsens AU & M Sundqvist

Dnr 12-10-69:14

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

Kallelse till möte med WW-gruppen 150110-11 förelåg styrelsen för kännedom liksom interna minnesanteckningar
från mötet.
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 10-10-43:12

L Madej – Rapport från assistentgruppsmöte och testutbildning 150118-19 i Örebro

L Madej hade erhållit och överlämnade vid styrelsemötet minnesanteckningar förda av K Wolffram vid
assistentgruppsmöte 150118-19. Dessa anteckningar omfattade även tankar för framtiden och fortsättning av arbetet.
L Madej rapporterade genom en skrivelse framtidsplaner för assistenter och assistentutbildning samt saker att utföra
inom en snar framtid.
Styrelsen diskuterade upplägget, budget, projekts ramar och avslut med mera.
Beslutades att förlänga projektperioden till 151231. På så sätt kan utbildningstillfällen äga rum och utvärderas,
utbildningsmaterial kan utvärderas och tryckas och arbetsgruppen kan göra en överlämning i lugn och ro till framtida
ansvarig inom förbundet.
Beslutades att L Madej kontaktar den arbetsgrupp som tillsatts av årsmötet om de är villiga att fortsätta med
projektet till 151231.
Vid mötet diskuterades även budget för kommande utbildningar. Beslutades att M Wirth Färdigh översänder
information till nuvarande arbetsgrupp.

§ 11

Myndigheter

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

Inga ärenden förelåg styrelsemötet.
Remiss
Inga remisser förelåg styrelsemötet.
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Från Jordbruksverket PAFF – Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed”
Dnr 14-10-10:11
Jordbruksverket – Rapport efter möte 141120, 141128 och 141205
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 14-10-27:6

Jordbruksverket ”Inga tillstånd för ovaccinerade valpar, kattungar och illervalpar till
Sverige”

Inga tillstånd för ovaccinerade valpar, kattungar och illervalpar till Sverige
Från den 29 december 2014 kommer det inte längre att vara möjligt att få tillstånd att föra in hundar, katter eller illrar under tre månaders ålder till
Sverige om de inte vaccinerats mot rabies Anledningen är att EU-kommissionen har uppmanat alla länder i EU att se över reglerna.
I EU-lagstiftningen om införsel av sällskapsdjur står det att länderna i EU får välja att tillåta införsel av ovaccinerade hundar, katter och illrar. Sverige
tillåter införsel från rabiesfria länder både i och utanför EU. Men i början av november kom ett meddelande från kommissionen att länderna inte längre
får välja att bara släppa in ovaccinerade djur från rabiesfria länder. Antingen får länderna välja att släppa in djur från alla EU-länder eller inga djur alls.
Införsel av djur utan rabiesvaccination från länder där det finns rabies medför en ökad smittrisk och därför väljer Jordbruksverket att upphöra med
tillstånden. Jordbruksverket kommer att handlägga ansökningar som kommit in senast den 28 december och som rör redan födda djur.
Andra ändringar för in- och utförsel
Den 29 december börjar flera ändringar i den EU-lagstiftning som styr kraven för att resa med sällskapsdjur att gälla. Grundkraven är oförändrade, men
vissa detaljer ändras.
Ändringar som införs den 29 december 2014:
• Inga tillstånd för införsel av djur yngre än tre månader
• Rabiesvaccination tidigast vid tolv veckors ålder
• Nya EU-pass, veterinärintyg och formulär för djurägareförsäkran
• Särskilda villkor för djur som måste resa ensamma och med ombud
• Sällskapsdjur i grupp får träna och tävla utomlands utan besiktning och handelsintyg
• Besiktning inom 48 timmar
• Förtydliganden avseende köp av djur
• Alla EU-länder kontrollerar resande djur

Dnr 15-10-13

Jordbruksverket ”Schäfer ökar mest men Molly är ohotad”

Svenska Kennelklubben och Jordbruksverket har varsitt register för hundar men 2015 inleds ett samarbete med avsikt att förenkla för hundägarna. I
Svenska Kennelklubbens hundregister ökade antalet nyregistreringar under 2014 efter flera års nergång. Jämthunden, en av Sveriges nationalraser, har
de högsta siffrorna någonsin och är nu bara knappt hundra registreringar efter labrador retriever som återigen toppar listan över de populäraste
hundraserna.
Sedan 2007 har antalet nyregistrerade hundar i Svenska Kennelklubben (SKK) minskat men i år bröts trenden då SKK registrerade 51 111 nya rashundar.
Den största ökningen räknat till antal hundar står tysk schäferhund för som ökade med hela 349 individer eller 26 procent, följd av berner sennenhund
med 217 (+63 procent) och jämthund med 200 (+10 procent), vilket innebar den högsta noteringen någonsin för rasen med 2 135 nyregistreringar.
Troligen beror det ökande intresset för jämthunden på att den blivit populär att använda vid vildsvinsjakt.
– I topplistan är det i stort sett oförändrat med labrador retriever på förstaplatsen med 2 232 nyregistreringar följd av jämthund, golden retriever, tysk
schäferhund och den långhåriga varianten av chihuahua. Lägger man ihop de två hårlagen är faktiskt den lilla chihuahuan Sveriges populäraste hundras
sett till antalet nyregistreringar under 2014, säger Hans Rosenberg på Svenska Kennelklubben.
En ny ras har registrerats under året och det är den österrikiska steirische rauhhaarbracke, som är en oöm och robust jakthund.
Molly är ohotad
I Jordbruksverkets centrala hundregister, där alla hundar och deras ägare enligt lag ska registreras, finns nu totalt 791 000 hundar och 590 000 ägare.
– I vårt register kan vi se att hundnamnet Molly behåller sin plats i toppen på namnlistan, men ett namn som kommit starkt under det senast året är
Ester. Andra namn som ökat i popularitet under 2014 är Enzo och Kira, säger Magnus Kindström på Jordbruksverket.
Samverkan ska förenkla för hundägaren
I Sverige finns det två register över hundar och deras ägare, där det ena administreras av Svenska Kennelklubben och det andra av Jordbruksverket. Från
och med 2015 kommer Svenska Kennelklubben och Jordbruksverket att försöka hitta gemensamma beröringspunkter för att samverka i registerfrågor.
Avsikten med samarbetet är att förenkla för hundägarna som på sikt endast ska behöva registrera sin hund en gång. Samarbetet förväntas även höja
kvaliteten i registren.

Beslutades att E Löwdin på nytt informerar Jordbruksverket om SVERAKs ID-register för katt och diskutera ett
eventuellt samarbete.

§ 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 14-10-40:4

E Porat – Rapport från telefonsamtal med Agria 150109

Minneanteckningar från telefonmöte har nu erhållits. E Porat rapporterade bland annat om förslaget till ”prova-på”medlemskap. SVERAK har nu fått en lista på de utställningar där Agria önskar monter enligt samarbetsavtal. Framöver
kommer Agria att betala för logotyp på framsidan av Våra Katter. Årets stipendiater (Katt, Profil, Klubb) kommer att få
1 000 kr vardera från Agrias aktivitetspott samt ytterligare ett pris som Agria betalar. Agria kommer bland annat att
skicka ut SMS till alla ägare till raskatter enligt deras register med information om Världsutställningen 2015 i Malmö.
Beslutades att ta upp frågan om ”prova-på”-medlemskap till SVERAKs årsmöte 2015.
Beslutades att E Löwdin gör förslag till informationsblad som rör ”prova-på”-medlemskap.
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Dnr 15-10-9

Enskild person via A Sjödin Fråga om samarbete med extern sida för bortsprungna/upphittade djur

Beslutades att denna typ av samarbete är i dagsläget inte aktuell. A Sjödin besvarar.
Dnr 15-10-10

M Wirth Färdigh - Rörande samarbetsavtal med Ibis/Mercure Sverige

Beslutades att i dagsläget inte teckna avtal med Ibis/Mercure Sverige.
Dnr 9-10-148:6

E Porat - Rörande samarbetsavtal med Scandic

Avtalet innebär att medlemmar får 10 % rabatt på Scandic Flexpris. Detta innebär däremot inte med automatik att
hotellet tillåter katt.
Beslutades att teckna samarbetsavtal med Scandic under 2015. A Sjödin undertecknar avtalsunderlaget.
Dnr 15-10-12

Royal Canin – Förslag till ny tävling för SVERAK-klubbar

Beslutades att SVERAKs kansli översänder adressuppgifter till samtliga ordförande i SVERAK-klubbar till Royal Canin
som skickar förslaget.
Muntlig fråga

E Porat – Om Zoorf-mässa 151017-18

E Porat rapporterade att Zoorf – Zoobranschens Riksförbund, arrangerar en fackmässa i Kistamässan 151017-18.
Hon har – genom Zoorf – fått ett erbjudande att SVERAK får delta med ett informationsbord utan kostnad under
mässdagarna.
Beslutades att tacka ja till erbjudandet. L Madej, E Porat, M Sundqvist och E Löwdin aviserade sitt intresse att delta.
L Madej och E Porat framförde att deltagande sker utan kostnad för förbundet.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 15-10-15

SVERAK – I år fyller vi sextio år!

I år fyller vi sextio!
Sveriges kattklubbars riksförbund - SVERAK - firar 2015 sitt sextionde år som kattförbund.
År 1955 bildades SVERAK av Västsvenska Kattklubben och Sveriges Kattklubb (numer Stockholms Kattklubb).
Idag har förbundet 44 kattklubbar spridda över hela landet.
SVERAK syfte är bland annat att höja kattens status, motverka missförhållanden inom katthållning, arbeta för en sund avel, föra
stambok och verka för ID-märkning av alla katter.
Sedan 2009 har SVERAK ett ID-register där man kostnadsfritt kan registrera sin katt oavsett om det är en ras- eller huskatt.
Under jubileumsåret kommer SVERAK att fira på olika sätt bland annat med en mängd utställningar runt om i Sverige, bland andra
Scandinavian Winner Show i Göteborg i april. 60-årskalaset hålls i samband med årsmötet i mars. För första gången är SVERAK
arrangör för World Show. Den hålls i oktober i Malmö. Året avrundas traditionsenligt med Kattens Dag den första advent. Kattens
Dag instiftades av SVERAK 1983.

Dnr 13-10-113:8

Forskningsnyheter från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet - Nyhetsbrev nr 8

Hur vet man om katten är kastrerad?
Ibland vet man inte om en katt, till exempel en hittekatt, är kastrerad eller inte. Även kastrerade honkatter kan ibland visa ett
löpningsliknande beteende och det beror ofta, men inte alltid, på kvarblivna äggstocksrester. Hos hankatter är det som regel lättare
att avgöra kastrationsstatus, men det finns hankatter vars testiklar inte har vandrat ner till pungen, så frågeställningen finns även hos
hanar.
Den vanligaste metoden för att ta reda på om en katt är kastrerad eller inte var tidigare kirurgisk, en buköppning. Ett blodprov är
lindrigare för katten. I studien togs blodprov från intakta och kastrerade hon- och hankatter för att mäta ett hormon, anti-mülleriskt
hormon (AMH), som produceras i äggstockar och testiklar.
Serumkoncentrationen av AMH var så låg att den inte var mätbar hos de kastrerade katterna medan den varierade mellan 1,3 och
81,3 ng/mL hos intakta katter. Mätning av AMH i serum är således en säker metod att genom ett blodprov ta reda på om en katt är
kastrerad eller inte.
Ny metod att studera diabetes hos katter
Det blir allt vanligare att katter drabbas av diabetes. Kattens diabetes liknar människans typ 2-diabetes, och förknippas liksom denna
med vår västerländska livsstil. Faktorer som övervikt och inaktivitet ökar risken att drabbas.
För att förstå hur diabetes uppstår krävs forskning på de celler där hormonet insulin produceras. Insulin är ett livsviktigt hormon som
reglerar kroppens blodsocker. Hos en individ med diabetes fungerar inte de insulinproducerande cellerna normalt, vilket leder till brist
på insulin och ett stigande blodsocker.
I studien har vi lyckats isolera insulinproducerande celler hos katter med hjälp av lasermikrodissektionsteknik. Vi har också visat att vi
därefter kan studera uttrycket av gener som är specifika för dessa celler.
I framtiden kommer metoden användas i en större studie där vi undersöker uttrycket av gener hos katter med diabetes, för att bättre
förstå varför sjukdomen uppstår. Vi hoppas att våra resultat ska kunna appliceras på både katter och människor.
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§ 13

Disciplinnämnd

Styrelsens kontaktperson mot DN: K Wikström

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 14

Internationellt samarbete
Dnr 15-10-2:2

FIFe – Anmälningsblankett till FIFes GF 150525-30

FIFes Generalförsamling 2015, Monte Gordo Portugal.
FIFes Generalförsamling, GF kommer att avhållas i Monte Gordo, Portugal 150528-29. Under veckan före själva GF
kommer kommittémöten – slutna och öppna att äga rum. Lördagen 150530 arrangeras FIFes domarseminarium följt
av en sedvanlig galamiddag.
Beslutades att SVERAK ska representeras vid FIFes GF 2015.
Eftersom A Sjödin är även FIFes ordförande kan hon inte representera SVERAK. Vice ordförande träder in i hennes
ställe vilket innebär att Eva Porat är SVERAKs delegat.
Beslutades att utse M Wirth Färdigh som bisittare till SVERAKs delegat.
Beslutades att redan nu preliminärboka hotell för hela FIFe-veckan för E Porat och M Wirth Färdigh.
Dnr 14-10-125

A Sjödin och SVERAKs kansli – Utskick till samtliga svenska domare och seniorelever Intresseanmälan för deltagande på FIFe-seminarium 150530 i direkt anslutning till FIFes GF

Beslutades att följande gäller för ett eventuellt deltagande på förbundets bekostnad;
•
•
•
•

Domaren ska vara bosatt i Sverige
Aktivitetsrapport ska vara inskickad till FIFe
Domaren ska vara aktiv
Domaravgiften till FIFe – fakturerad av SVERAK – ska vara reglerad i sin helhet.

Beslutades att nio domare samt en seniorelev får delta vid FIFes domarseminarium på förbundets bekostnad fredag
till söndag. Domare det avser är: Eiwor Andersson, Mats Askett, Irene Eek Magnusson, Sirpa Lindelöf, Helene Lis,
Martti Peltonen, Eva Porat, Aliosha Romero och Marie Westerlund. Elev Annika Berner, kommer att deltaga med 50 %
subvention av förbundet.
Dnr 15-10-14

SVERAK-klubb – Domarärende till FIFe

Beslutades att sända ärendet vidare till FIFe. A Sjödin åtgärdar.
Domare och elever

Dnr 13-10-16:2

Annette Thorén Haage – lämnar sitt uppdrag som internationell FIFe-domare per 141231

Dnr 13-10-16:3

Ulrika Olsson – lämnar sitt uppdrag som internationell FIFe-domare per 141231

Beslutades att tacka de båda för den tid de varit aktiva som domare inom SVERAK och FIFe.
Dnr 15-10-17:2

FIFe – I Eek Magnusson nu elev inom kategori I och III

Dnr 13-10-119:4

A Sjödin och SVERAKs kansli - Utskick till samtliga svenska domarelever

A Sjödin rapporterade att trots flera utskick via e-post har ett flertal elever inte skickat in efterfrågade underlag.
Några viktiga punkter för domareleverna:
•
•
•

Ansökan om elevgång ska skickas med kopia till SVERAKs kansli. Denna regel 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 - detta ska ske inom 30 dagar.
Elevintyg ska korrespondera med ansökan - d.v.s. ingen ansökan = ogiltigt elevintyg.
Det är elevens ansvar att ha den senaste versionen av elevintyg tillgängligt.

A Sjödin väckte frågan hur förbundet ska agera för att få mer engagerade elever – SVERAK som förbund är ansvarig för
sina elever.
Beslutades att om saknade intyg från 2014 inte inkommit till SVERAK senast 150201 innebär detta att eleven stryks
från listan.
Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
A Sjödin rapporterade att hon erhållit ett elevintyg direkt från en domare. Detta intyg visade att eleven blev
underkänd under utställningen “not acceptable”. Eleven är en av de som inte skickat in några underlag alls för 2014.
Beslutades att A Sjödin tillskriver berörd elev och frågar hur eleven planerat framtida elevgångar och utbildning.
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Nordiska förbund

Dnr 13-10-74:14

M Sundqvist – Rörande datum för SW 2016 och 2019

M Sundqvist rapporterade om "konflikter" gällande datum för SW 2016 och 2019. En klubb drabbas – dessutom en
klubb som arrangerar stora utställningar och som tidigare i år blivit drabbad av problem med utställningsdatum.
Det finns inget i regelverket som förbjuder andra klubbar att utställning samma helg som SW – däremot är det en
överenskommelse med övriga förbund.
Vi bör också gå ut med förfrågan snarast gällande arrangemang av SW 2018 eftersom vi nu har ett datum.
Beslutades att M Sundqvist tillskriver berörda kattklubbar.
Beslutades att SVERAKs kansli, J Åkervall snarast ”fryser” önskade utställningsdatum för SW så vi inte riskerar att
annan klubb arrangerar utställning samtidigt.

§ 15

§ 16

Ärenden för kännedom
Dnr 99-100-1130:9

City Cat Club, CCC – besked att klubben upphör 141231

Dnr 0-100-1434:4

Oci Cat Club, OCC – besked att klubben upphör 141231

Dnr 9-10-22:2

Amica Kattklubb, AK – besked att klubben upphör 141231

0-100-1268:9

Klöset, KLÖS – officiellt besked att klubben upphör 141231

Övriga frågor
Inga övriga frågor väcktes.

§ 17

Nästa styrelsemöte
Styrelsemöte nr 8/14 - 150320 (i direkt anslutning fredagen före SVERAKs årsmöte) – mötet startar kl. 14.00
Styrelsemöte nr 1/15 - 150322 (i direkt anslutning efter SVERAKs årsmöte)

§ 18

Mötets avslutande
A Sjödin tackade alla för konstruktiva och trevliga dagar och förklarade mötet avslutat.

Borås 2015-01-27
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:
Torslanda 2015-01-28

Borås 2015-01-27

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh

Styrelseprotokoll nr 7/14, 24-25 januari 2015

sid 11 (11)

