SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

STYRELSEPROTOKOLL NR 8/12
fört vid SVERAKs styrelsemöte Hotell Södra Berget i
fredagen den 15 mars 2013 kl. 14.30-17.40

SVERAKs styrelse
Närvarande
Ordförande Annette Sjödin
Vice ordförande Eva Porat (från § 6)
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
Ledamot 1 Ewa Löwdin
Ledamot 2 Stellan Spetz
Suppleant Kenneth Wikström
HK-ordförande Ulrica Wilderäng
HK personlig ersättare Anna Börje
HK-ledamot 2 Lotta Kragh
RAK personlig ersättare Anna Sjöberg
RAK-ledamot 2 Maud Dickson
REK-ordförande Lars Madej
TUK-ordförande Lotta Falk
TUK personlig ersättare Ann-Marie Törnström
TUK-ledamot 2 Malin Sundqvist

§1

Ej närvarande styrelse
RAK-ordförande Ingrid Björkman
REK personlig ersättare Marie-Ann Strand
Övriga närvarande
SVERAKs kansli
Agneta Färdigh, protokollförare
Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli
Johnny Åkervall, SVERAKs kansli (delar av mötet)
SVERAKs förtroendevalda revisorer
Rolf Kimnäs
Svante Pettersson

Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro
Förbundsordförande A Sjödin började mötet med att hälsa de närvarande välkomna och tackade samtliga
för det gångna året. Därefter förklarades verksamhetsårets sista styrelsemöte öppnat.
Beslutades att godkänna kallelsen.
Ingrid Björkman (RAK-ordförande) hade lämnat besked om ej närvaro. RAK-personlig ersättare Anna
Sjöberg trädde in för Ingrid Björkman.
Inget besked om närvaro/ej närvaro hade inkommit från Marie-Ann Strand (REK personlig ersättare).
Eva Porat var på ingående och suppleant Kenneth Wikström trädde in som ordinarie ledamot tills hon
anlände mötet.
SVERAKs förtroendevalda revisorer närvarade i styrelserummet.

§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.

§4

Föregående mötesprotokoll
Dnr 12-10-31:7

Styrelseprotokoll nr 7/12 fört vid möte 130119

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

Styrelsens AU

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

Dnr 13-10-22

SVERAKs kansli, A Färdigh - Annullering av statusen ”Diplomerad uppfödare”

Utdrag från arbetsrutiner som gäller rörande diplomering:
"Frågor om annullering av uppfödardiplomering handläggs av SVERAKs styrelse. Det är SVERAKs styrelse
som är ansvarig för uppfödardiplomeringen. styrelsens AU kan besluta om annullering för att på så sätt
påskynda handläggning. Konfirmering av SVERAKs styrelse sker vid nästföljande styrelsemöte enligt
sedvanliga rutiner. "
"Diplomeringskarantän"
SVERAK-diplomerad uppfödare som ej är rapporterad av SVERAK-klubb som aktiv medlem (inom
kalenderår 1) placeras "i karantän". Uppgift om SVERAK-diplomering tas bort från bland annat SVERAKs
hemsida. Om uppfödaren "aktiverar" sitt medlemskap i en SVERAK-klubb (inom kalenderår 1) återfås
SVERAKdiplomering utan kostnad och publicering sker på nytt.
Om uppfödaren ej "aktiverat" sitt medlemskap i SVERAK-klubb (inom kalenderår 1) anses SVERAK
diplomeringen annullerad. Om uppfödaren blir medlem i kattklubb igen och önskar bli diplomerad på nytt
kan uppfödaren söka enligt sedvanlig ansökan och avgift."
Ett flertal uppfödare tillskrevs (120621 och 130125) rörande ej aktivt medlemskap i kattklubb 2012 och
vad detta innebar, och några uppfödare blev därefter klubbmedlem på nytt.
Styrelsens AU beslutade att annullera följande SVERAK-diplomeringar på grund av ej aktivt medlemskap
2012.
Detta innebär att om uppfödare blir medlem i kattklubb igen – och önskar bli diplomerad på nytt – sker
ansökan i sedvanlig ordning.
S*Aroskattens
Pia Andersson
S*Celadon
Maggie Undfors
S*Certhia's
Jenny Hell
S*Darklin Reach Carina Hellerstedt
S*Devonlicious
Kia Reggentin
S*Haknäsans
Pernilla Andersson
S*Herrgryt's
Kristina Robertsson
S*Just Xclusive
Siri Steen
S*Kallekatt's
Charlotte Carlsson
S*Kittah Mun-Ha Beatrice Björklund
S*Leopardkungens Sami Abouemira
S*Lizztrix
Theres Haglund

tid GEK
tid JKK
tid NERK
tid ?
tid CK
tid UK
tid NERK
tid NERK
tid VK
tid ÖSTK
tid JKK
tid ELK

S*Look it's
S*Make My Day's
S*Mimitos
S*Ninasmirakel
S*Nutmeg
S*Peninsula's
S*Pärlby's
S*Sea Mountain's
S*Skindividual
S*Sognetassens
S*Åvikstrand

Marie Stenqvist
tid MIN
Lena Harsten
tid DK
Lisa-Marie Posado Chandler tid SK
Nina Hellberg
tid SUK
Jessica Lindberg
tid NERK
Yvonne Torwald
tid TCC
Anna Gehlin
tid DÄK
Pernilla Sjöberg
tid UK
Lena Falk
tid SK
Siri Sogn Hermanrud tid SPIN
Anna Ljunggren
tid SK

Styrelsens AU beslutade att följande SVERAK-diplomering ”med automatik” var annullerad eftersom
uppfödaren lämnat stamnamn. Detta innebär att om uppfödaren blir stamnamnsinnehavare igen - och
önskar bli diplomerad på nytt – sker ansökan i sedvanlig ordning.
Tidernas

Lena Ahlros

BK

SVERAKs styrelse konfirmerade AUs beslut om annulleringar.
Dnr 13-10-35:3

Ansökan från enskild person, Åland Finland att bli medlem i SVERAK-klubb

Principiellt brukar SVERAK inte ta emot medlemmar från andra länder/förbund med undantag från Åland
eftersom Suomen Kissaliitto bett SVERAK att acceptera dessa medlemmar.
Styrelsens AU beslutade att godkänna ansökan och vidarebefordra den till FIFe – som även godkänt
medlemskapet.
SVERAKs styrelse konfirmerade AUs beslut.
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§6

Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor
Årets Kattklubb 2012
A Sjödin informerade att fyra ansökningar till Årets Kattklubb 2012 hade inkommit och att A Sjödin,
M Wirth Färdigh samt SVERAKs kansli agerat jury. Vilken klubb som erhållit den ärevördiga titeln som Årets
Kattklubb 2012 hålls hemligt till presentation vid SVERAKs årsmöte.

Eva Porat anlände styrelsemötet.
Dnr 13-10-14

SVERAKs pressmeddelande 130122 om raskatternas 10-i-topp lista

A Sjödin rapporterade att hon fått flera samtal från media vilket med all tydlighet visar den
genomslagskraft dylika pressmeddelanden får.
Beslutades att lägga pressmeddelandet till handlingarna.
Dnr 13-10-40

REK, L Madej – Underlag /checklista ”kurs” för nya utställare

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 4/11 beslutades att utarbeta ett informationsmaterial som hjälp till klubbar
och utställare i samband med utställning. L Madej åtog sig då att sammanställa underlag/checklista att
kunna användas av klubbar som ”kurs” för nya utställare.
Beslutades att bordlägga handlingen till styrelsemöte i april 2013.
Dnr 13-10-43

M Wirth Färdigh – Angående anonyma förtalsmail

Skrivelsen från M Wirth Färdigh var föranledd av att det återigen figurerat e-brev från okänd
avsändaradress som ”undertecknar” med alias. Detta/dessa e-brev har sänts till utvalda SVERAK-klubbars
adresser och har mer eller mindre ”hängt ut” flera av de av SVERAKs årsmöte valda funktionärerna.
En enig styrelse beslutades att ställa sig bakom denna skrivelse - denna typ av agerande aldrig kan vara
acceptabelt.
Beslutades att läsa upp skrivelsen vid SVERAKs årsmöte för att väcka tankar om etik och moral.
Dnr 13-10-41

REK, L Madej – Textförslag syfte med huskattbevis

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 4/12 diskuterades från huruvida det är tillåtet för enskild klubbmedlem
(uppfödare) att ”registrera huskattkull” genom att beställa huskattbevis. Mötet beslutade att L Madej
skulle skriva riktlinjer för bakgrund och syftet med huskattbevis och textförslag presenterades vid detta
möte:
”Varför huskattsbevis?
SVERAK arbetar för att alla katter ska ID-märkas och registreras och detta görs genom SVERAKs IDregister. Huskattsbevis har som främsta syfte att huskattsägare ska få möjlighet att ställa ut sin katt inom
SVERAK.
Huskattsbeviset innebär inte en registrering i SVERAKs stambok och får absolut inte användas som någon
slags ersättning för en stamtavla! Detta innebär att till exempel en uppfödare, som tar hand om en dräktig
huskatt för att hjälpa ett katthem, inte ska beställa huskattsbevis till kattungarna. För en huskatt räcker
det bra med att vara registrerad i SVERAKs ID-register. Om den nya ägaren senare kommer på att det kan
vara intressant att ställa ut denna katt så får denne då ansöka om ett huskattsbevis.”
Beslutades att publicera texten om syfte med huskattbevis på SVERAKs webbplats samt sända den i
cirkulär till samtliga SVERAK-klubbar

Styrelseprotokoll nr 8/12, 15 mars 2013

sid 3 (12)

§7

Ekonomi
Dnr 13-10-25
Dnr 13-10-25:2

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport januari 2013
M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport februari 2013

M Wirth Färdigh föredrog och rapporterade det ekonomiska läget för januari och februari 2013.
Några kommentarer var: Stamnamn och diplomeringar ligger över fjolårets intäkter.
Programutvecklingskostnaderna ligger under budget eftersom diskussioner med SVERAKs ena
programleverantör pågår.
Beslutades att efter genomgång lägga ekonomiska rapporter för januari och februari 2012 till
handlingarna.
M Wirth Färdigh – Rapport om enskild kattklubbs betalningsstatus
Vid styrelsemöte nr 7/12 togs fråga upp rörande enskild kattklubbs obetalda fakturor till SVERAK.
Påminnelse har under de senaste åren vid ett antal tillfällen tillsänts kattklubben och fråga om klubbens
betalningsmoral har även varit uppe för behandling av ett SVERAKs årsmöte.
I enlighet med styrelsebeslut nr 7/12 påmindes klubben på nytt – denna gång med besked att betalning av
samtliga utestående fakturor skulle vara SVERAK tillhanda senast 130215 samt att klubben skulle betala in
en depositionsavgift om 1 800 kronor (deposition för kommande utgåvor av Våra Katter under 2013).
Genom att reglering ej skedde detta datum betraktas klubben som passiv och har ingen delegaträtt vid
SVERAKs årsmöte.
Klubben blev även informerad att om inte samtliga utestående fakturor samt depositionsavgift hade
reglerats senast 130215 skulle styrelsen väcka frågan till SVERAKs årsmöte om eventuell uteslutning av
klubben.
130304 sändes ett e-brev till SVERAKs kansli där klubbens kassör meddelade att de avsåg att försöka
reglera sin årsavgift under ”nästkommande vecka”. Inget ytterligare besked inkom och inte heller någon
reglering av fakturor eller depositionsavgift skedde fram till styrelsemötet 130315.
Beslutades att väcka frågan om eventuell uteslutning av klubben till helgens SVERAKs årsmöte.
Dnr 13-10-39

Enskild kattklubb – Förfrågan om klubbrollup

Beslutades att de roll-ups som tidigare distribuerats till klubbarna genom förbundets försorg var en
engångs-företeelse. Detta innebär att klubb som önskar roll-up själv får ansvara för beställning.
Beslutades att M Wirth Färdigh informerar berörd kattklubb. SVERAKs kansli är behjälplig att i möjligaste
mån ta fram det underlag som användes vid tidigare beställning.

§8

SVERAKs årsmöte
Dnr 13-05-3

Enskild klubbmedlem – Rörande överklagan – inkommit för sent till årsmöte 2013

Den enskilda klubbmedlemmen är införstådd med att ärendet inte kommer att hanteras under SVERAKs
årsmöte 2013 men undrar om överklagan kan hanteras vid årsmötet 2014.
Beslutades att A Sjödin meddelar att överklagan kan ”flyttas över” till SVERAKs årsmöte 2014. Enskild
klubbmedlem ska samtidigt få information att samtliga handlingar i ärendet då kommer att bli till allmän
kännedom.
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Dnr 12-05-13:4
Skrivelse från Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för katt
Dnr 12-05-13:7-8,10 Korrespondens mellan SVERAK och Svenska Forskningsfonden för katt
130227 ankom svar (dnr 12-05-13:4 daterat 130213) från Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för katt till
SVERAKs kansli - samtidigt som stiftelsen själv distribuerat den till SVERAK-anslutna klubbar. Bland annat
föreslår stiftelsen att denna, eller del av denna, har ett personligt möte med SVERAKs styrelse eller del av
denna, förslagsvis i april 2013.
Beslutades att avvakta beslut om personligt möte till dess SVERAKs årsmöte har beslutat i frågan rörande
Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för katt.
A Sjödin informerade att hon, tillsammans med M Wirth Färdigh, sammanställt årsmötesbeslut rörande
Forskningsfonden för katt.
Beslutades att distribuera denna handling till SVERAKs årsmöte samt sända den i kommande utskick.
SVERAKs årsmöte 2013
Genomgång av praktiska frågor och upplägg inför helgens årsmöte.

§9

Skrivelser (inkl bordlagda)
Dnr 13-10-27

Enskild kattklubb – Rörande felaktig julannons i Våra Katter nr 6/12

Beslutades att bordlägga skrivelsen till styrelsemöte i april 2013 då bland annat eventuell ekonomisk
kompensation diskuteras.
Dnr 13-10-28

Enskild klubbmedlem – Rörande prisutdelning tävlingen Årets Katt 2012

Dnr 13-10-28:2

TUK, L Falk – Utvärdering prisutdelning tävlingen Årets Katt 2012

För att bryta mönstret men framför allt för att få så många pristagare som möjligt att kunna delta och
motta sina priser valde SVERAKs styrelse att hålla prisutdelningen för Årets Katt den 2 februari 2013, i
samband med NERKs utställning i Örebro. Utvärdering efter denna prisutdelning hade inkommit från
enskild klubbmedlem och från TUKs ordförande L Falk.
Flera punkter ska tas med inför nästa års prisutdelning men några av utvärderingspunkterna var:
•
•
•
•
•
•
•

Trevligt med prisutdelningen i samband med utställning – bättre än under SVERAKs årsmöte.
Bra med speciella vinnarburar samt bord och stolar till vinnande katters ägare
Bättre tidsplanering behövs
Sammanställning på vilka som placerat sig ska publiceras i god tid med slutdatum för justeringar –
efter detta datum sker inga ändringar
Pokaler måste beställas i god tid
Samarbete med klubb; vilka vinnande katter är anmälda, burplacering, presentation med mera.
Arrangemanget var överlag en mycket positiv upplevelse.

Beslutades att ta med sig synpunkterna till nästa års prisutdelning. Därefter lades skrivelserna till
handlingarna.
Dnr 13-10-29

Protest mot uträkningen av NW inom SVERAK

Ärendet har redan hanterats av REK och TUK som beslutat att SVERAKs nationella förtydligande rörande
titeln Nationell Winner, NW kommer att lyda:
”SVERAKs styrelse har beslutat att NW ”delas ut” till den katt som fått flest poäng till Årets Katt, enligt BIVlistan, i respektive kategori I-IV samt huskatter”.
Genom detta extra förtydligande torde inga frågetecken rörande uträkningen uppstå.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
Dnr 13-10-30

Enskild kattklubb – Fråga om hur klubben ska agera kontra medlem

Klubben har väckt en hypotetisk fråga rörande agerandet mot en enskild klubbmedlem.
Beslutades att A Sjödin besvarar klubben att styrelsen hanterar konkret frågan när/om situationen skulle
uppstå.
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Dnr 13-10-36

Enskild medlem – Raskatter på annonsforum (internet)

Styrelsen konstaterade att antalet frågor och synpunkter rörande annonser på olika internetforum, bland
annat om försäljning av ”raskatt utan stamtavla, kraftigt har ökat i antal.
Beslutades att arbeta fram en färdig text som förklarar vad begreppet raskatt innebär och att”raskatt utan
stamtavla” kan betraktas som vilseledande marknadsföring. Denna text ska sändas från SVERAK till
annonsforum på internet. Texten ska även publiceras på SVERAKs hemsida för att kunna användas av de
enskilda SVERAK-klubbmedlemmar som själva vill agera kontra annonsforum och/eller som information till
enskilda annonsörer.
Beslutades att frågan tas upp på nytt vid styrelsemöte i april 2013.

§ 10

Projekt

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

M Wirth Färdigh – Muntlig rapport
M Wirth Färdigh rapporterade att ny server är inköpt och förberedd för installation. Serverflytt kommer
att påbörjas måndagen den 18 mars 2013 eftersom kansliet denna dag är obemannat.
M Wirth Färdigh rapporterade att diskussion pågår med programleverantör eftersom SVERAK ifrågasätter
delar av de fakturor som tillsänts förbundet.
IT-projekt Aladdin – Utställningsprogram

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

L Kragh rapporterade att e-postbekräftelse är i drift och har testkörts – och testkörs - av flera klubbar.
IT-projekt –FindUs - Stambok på nätet

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

Målet var att FindUs, version 2 med publicering av hälsostatus, skulle vara i drift till SVERAKs årsmöte
2013. Detta blev inte av på grund av flera skäl – ett var att programleverantör ansåg sig behöva fler
timmar för programmering än vad förbundet anser det vara rimligt. Förhandlingar pågår.
Assistenter

Projektgrupp: A-M Törnström

A-M Törnström informerade att det inte hänt något ytterligare i projektet sedan den senaste
rapporteringen.
World Winner 2015
Beslutades att inte diskutera frågan i dagsläget utan att avvakta SVERAKs årsmötesbeslut huruvida
SVERAK ska arrangera World Winner eller ej.

§ 11

Myndigheter
Dnr 6-10-96:64

Jordbruksverket – Möte med smittskyddsråd 130319 i Stockholm

Beslut av styrelsens AU att E Löwdin representerar förbundet vid möte med smittskyddsråd 130319.
SVERAKs styrelse konfirmerade AUs beslut.
Dnr 13-10-4:2

SVA och Jordbruksverket - Inbjudan till nätverksmöte om antibiotikaresistens
130410

Beslutades att tacka för inbjudan till nätverksmöte 130410 men denna gång tackar förbundet nej till
deltagande.
Dnr 13-10-31

Jordbruksverket – 2012 Rapport – anmälningspliktiga djursjukdomar

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
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Dnr 12-10-45:2

Jordbruksverket – Nationellt strategidokument rörande campylocacterinfektion

Enligt besked från Jordbruksverket är campylobacterdokumentet klart. Efter remissrundan har
dokumentet bytt namn från handlingsplan till strategidokument.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
Dnr 13-10-42

Jordbruksverket – Remiss: Salmonella – ett nationellt strategidokument

Beslutades att A Sjödin sänder remissvar att SVERAK inte har några synpunkter och/eller kommentarer.
Dnr 13-10-26:1 & 2

Jordbruksverket – Sammanfattning av rapport från SKLD sektion djurhälsa och
djurskydd samt sektion kontroll och import 130115 samt 130206

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

Dnr 13-10-24

Jordbruksverket ”Ingrid Eilertz ny veterinärchef”

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:
”Jordbruksverket har utsett Ingrid Eilertz till ny veterinärchef. Ingrid Eilertz är chef för avdelningen för djurskydd och
hälsa på Jordbruksverket och kommer att ha båda dessa ansvarsområden. ”

Dnr 13-10-24:2

Jordbruksverket ”Jordbruksverket i EU-expertgrupp för statistik om djurförsök”

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:
”På EU-nivå pågår arbete med gemensamma riktlinjer och system för rapportering av statistik om djurförsök.
Jordbruksverket är med i en expertgrupp som arbetar fram det nya systemet. Jordbruksverket samlar kontinuerligt in
data om djurförsök i Sverige och redovisar vart tredje år till EU.”

Dnr 13-10-24:3

Jordbruksverket ”Hundar och katters naturliga behov är viktiga”

Artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:
”Den 1 maj löper den femåriga övergångsperioden ut när det gäller regler om bland annat mått på boxar och
rastgårdar för hundar och katter. Jordbruksverket beslutade om ändringar 2008 för att ytterligare stärka hänsyn till
hundars och katters naturliga beteenden och behov. Och i år börjar reglerna alltså gälla fullt ut för alla hund- och
katthållare.
Hundar och katter lever väldigt nära oss människor. Vi har ofta väldigt starka band till dem och vi vill dem väl. Som
djurhållare är det viktigt att veta vilka behov djuren har och kunna erbjuda dem möjlighet att bete sig så naturligt som
möjligt. Jordbruksverkets föreskrifter finns till för att kunna säkerställa att de grundläggande behoven hos djuren
tillgodoses.
Det finns tydliga regler för vad som gäller för hundar och katter. Jordbruksverket har en särskild föreskrift för hur de till
exempel ska förvaras och vilka utrymmen som krävs för att djuren ska må bra. Den 1 maj 2008 trädde nya
bestämmelser för hund och katt i kraft.
Övergångsregler löper ut 1 maj
I bestämmelsen finns flera övergångsbestämmelser, där vissa har redan gått ut, som till exempel utbildningskravet för
de som startar hunddagis och att hålla hundar på löplina. Det finns även övergångsregler för måttbestämmelserna för
boxar och rastgårdar. De går ut den 1 maj 2013. Om det finns boxar som uppfyllt de tidigare kraven och som nu har
ständig tillgång till rastgård med rätt mått, får de finnas kvar till det sker ny-, till- eller ombyggnad av utrymmena.
Hundar och katter behöver dagsljus
Det finns regler att inomhusutrymmen för hundar och katter, som till exempel hunddagis eller i hemmet, ska vara
försedda med fönster för att släppa in dagsljus. Det kravet har funnits i djurskyddsförordningen sedan 1988.
Jordbruksverket har givit dispenser till vissa hunddagis för att ge dem möjlighet att hitta lösningar för att uppfylla
kraven. Dispenserna löper nu ut efter fem år, och kraven på dagsljus kommer att gälla alla från den 1 maj.
Hundar och katter har olika behov
Hundar är ett flockdjur som gärna lever i grupp och som har ett behov av att få träffa människor. Katter är också
sociala djur, men de är inte flockbundna på samma sätt som hundar. Katter har ofta svårt att anpassa sig till en ny
grupp, och det kan därför vara svårt att introducera en ny katt i ett hem där det redan finns en eller flera andra katter.
Som djurägare är det viktigt att ha tillräcklig kunskap djuret för att kunna erbjuda dem ett bra liv. ”
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Dnr 13-10-24:4

Jordbruksverket ”Hundar blir fler och katterna färre”

Artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:
”Hundarna blir fler, katterna färre och några av våra vanliga sällskapsdjur som marsvin och burfåglar finns i allt färre
svenska hushåll. Så kan den nya undersökningen från Statistiska centralbyrån om sällskapsdjur i Sverige
sammanfattas. De nya uppgifterna visar också att barnfamiljer i allt mindre grad har hundar och katter.
Det finns 784 000 hundar och 1 159 000 katter i Sverige. Det motsvarar en ökning av antalet hundar med 8 procent och
en minskning av antalet katter med 8 procent jämfört med den senaste undersökningen från 2006.

Undersökningen visar en tydlig trend, antalet hundar och katter som bor i barnhushåll minskar. Nästan 70 procent av
Sveriges hundar respektive katter bor i hushåll utan barn vilket är en ökning med ungefär 5 procentenheter jämfört
med 2006. Andelen barnhushåll som har hund har minskat med nära 4 procentenheter och för katt är samma siffra
nästan 3 procentenheter lägre jämfört med 2006.

Den nya statistiken visar även att antal hushåll med kanin, marsvin, hamster, mus/råtta och fågel har minskat
betydligt.

*Att antalet hushåll med katt ökar trots att antalet katter totalt sett minskar beror på att varje hushåll har färre antal
katter i genomsnitt. SCB-undersökningen genomfördes under hösten 2012 på uppdrag av Svenska Kennelklubben,
Jordbruksverket, Agria Djurförsäkring och Royal Canin. Senast SCB gjorde en sådan undersökning var 2006.”

Dnr 13-10-2:3

SVA – Övervakning av sjukdomar blir riksbaserad inom EU

Risksur har startat! Projektet, som är finansierat av EU, ska göra det möjligt att utforma mer kostnadseffektiva sätt att
övervaka smittsamma sjukdomar hos djur. SVA koordinerar Sveriges medverkan. [..]
Globala trender som internationell handel, klimatförändringar och befolkningsökning ökar risken för att infektioner
uppstår och sprids hos människor och djur. Nationella och internationella behov av djurhälsoinformation gör att
beslutsfattare årligen lägger stora belopp på att övervaka sjukdomsläget. Syftet varierar; från behov av att tidigt
upptäcka sjukdom, att skaffa sig en lägesbild till att bevisa frihet från vissa sjukdomar för att stödja handeln. Men att
fortlöpande övervaka sjukdomsläget är kostsamt. Därför stödjer EU:s sjunde ramprogram projektet Risksur, som
nyligen startade och pågår under tre år med en budget på 3,8 miljoner euro.
─ Vi ser i dag ett stort resursslöseri. Det kan vara att man tar fler prover än man behöver för det man vill bevisa ─ eller
att man avstår från att ompröva gamla dyra övervakningsupplägg trots att sjukdomssituationen förändrats, säger Ann
Lindberg, som ansvarar för ett av delprojekten inom Risksur.
Risksur syftar på termen ”risk-based surveillance” ─ riskbaserad övervakning. Det är ett sätt att öka sannolikheten för
att påvisa sjukdom genom att leta där det finns störst chans att hitta den. Något som kan tyckas självklart, men som
inte är det i dagens lagstiftning.
─ I den sjukdomsövervakning som är internationellt reglerad har detta synsätt ännu inte landat. Vi tror att projektet
kan komma att ha stor betydelse för hur policy kring sjukdomsövervakning utformas i framtiden, säger Ann Lindberg.
Tio länder deltar i Risksur, förutom Sverige så är det Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Belgien, Frankrike, Italien,
Ungern, Norge och Spanien. [..]”
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Dnr 13-10-2:4

SVA – ”Fladdermöss infekterade av rabies”

”Fladdermöss som varit infekterade med fladdermusrabies har åter konstaterats i Sverige. Statens veterinärmedicinska
anstalt (SVA) tog under förra sommaren prover på 68 vattenfladdermöss, söder om Kalmar, och har nu funnit
antikroppar mot virussjukdomen i sex av djuren.
Sedan 2008 har svenska fladdermöss undersökts om de kan vara infekterade med det så kallade European Bat
Lyssavirus (EBLV), som även kallas för fladdermusrabies. De första fynden av antikroppar mot denna sjukdom i Sverige
gjordes 2009 hos fladdermöss fångade i Skåne.
Fladdermöss skiljer sig från andra djur genom att de kan överleva infektion av sin egen variant av rabiesvirus. Om de
tidigare kommit i kontakt med EBLV och överlevt, påvisas detta genom att de har antikroppar mot viruset i blodet.
Flera studier har visat att till synes friska fladdermöss kan ha antikroppar. Inget virus kunde dock påvisas i saliven hos
de fladdermöss som nu visat sig ha antikroppar.
Främst drabbas fladdermöss av EBLV men i sällsynta fall kan de även smitta andra varmblodiga djur, inklusive
människa, och då orsaka dödlig rabies. Smitta kan ske via bett eller om fladdermusens saliv kommer i kontakt med
skadad hud hos andra djur eller människor. Man ska alltid vidta försiktighet genom att bära handskar vid hantering av
fladdermöss. Ägaren till den fastighet där djur med antikroppar hittades har informerats.
Den art som SVA främst undersökt är vattenfladdermus, som är starkt förknippad med en variant av viruset, EBLV2.
Resultaten stärker uppfattningen att denna rabiesform i Sverige förekommer hos särskilda fladdermusarter. Det är
välkänt sedan lång tid att fladdermöss i Europa kan bära på EBLV, och det förekommer i flera av våra grannländer.
SVA planerar för att i sommar återigen undersöka fladdermöss i Skåne.
Fakta: Rabies är en virussjukdom som framför allt drabbar djur. Sjukdomen förekommer i olika former varav
fladdermusrabies är en. Det vaccin som idag används på människor vid befarad smitta av klassiskt rabiesvirus ger även
skydd mot fladdermusrabies.
I Sverige finns arton olika arter av fladdermöss. Fladdermöss är fredade enligt jaktlagstiftning och får inte fångas eller
dödas. De är även fridlysta enligt artskyddsförordningen och får inte avhysas utan dispens från länsstyrelsen. För att
undersöka levande fladdermöss fångas de in, och när prover tagits släpps de åter fria.”

§ 12

Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation
Rörande Jordbruksverkets pressmeddelande om antalet katter.
A Sjödin informerade att hon fått flera samtal om vilken SVERAKs uppfattning är att antalet katter enligt
rapport minskar i antal.
Styrelsen konstaterade att det kanske, och förhoppningsvis, är en följd av en mångårig uppmaning att
huskatter bör kastreras. I så fall är det en minskning att glädjas åt.
Dnr 13-10-18

Enskild kattklubb - Fråga om SVERAK-monter vid utställning

Beslutades tacka men att tacka nej till erbjudandet om monter vid berörd utställning. L Falk meddelar
klubben samtidigt som klubben får erbjudande att förbundet kan tillhandahålla en del PR-material om så
önskas.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 13-10-6:3

Agria – ”Katten är det vanligaste sällskapsdjuret”

Av hund och katt är det hunden som under de senaste sex åren ökat i antal, medan antalet katter har minskat. Men
katten är fortfarande det vanligaste sällskapsdjuret och allt fler är beredda att kosta på katten veterinärvård. Det visar
färsk statistik från SCB. Trots att katterna har minskat i antal med nästan 100 000 individer under de senaste sex åren
är det ändå det djur som det finns flest av i de svenska hemmen. Idag finns drygt 1,1 miljon katter.
Allt fler kattägare ser också sin katt som en familjemedlem och väljer att försäkra den. Under de senaste sex åren har
försäkringsgraden för katt ökat från 27 procent till 36 procent. Försäkringsgraden för hundar har under samma period
legat ganska konstant på runt 80 procent. En så stor andel försäkrade djur är unikt i världen, särskilt för katt. I Norge
och Danmark har bara runt 2 procent av katterna en försäkring.
- Viljan att försäkra tyder på att allt fler vill kunna kosta på sin katt veterinärvård, säger Patrik Olsson,
affärsområdeschef på Agria. För yngre katter är försäkringsgraden ännu högre, nästan 40 procent.
Antalet försäkrade katter i Agria har ökat med 45 procent under de senaste fem åren så det har funnits skäl att tro att
försäkringsgraden gått upp. Den nya statistiken bekräftar den bilden. Ser man så långt tillbaka som tio år har antalet
försäkrade katter i Agria ökat med 170 procent.
- Den ökade tillgängligheten på veterinärvård av hög kvalitet har också bidragit till en ökad motivation att försäkra
sin katt, tror Patrik Olsson.

>>

Styrelseprotokoll nr 8/12, 15 mars 2013

sid 9 (12)

Hur bor och lever katterna?
De flesta av Sveriges katter bor i hushåll med enbart vuxna, nästan 70 procent. Jämfört med för sex år sedan har
antalet katter som bor i barnfamiljer minskat med 19 procent.
- Det är tråkigt, eftersom barn mår bra av att umgås med katter och andra djur, det visar även mycket forskning på,
säger Patrik. De lär sig ta ansvar, får någon att sköta om och känna empati för.
Allra mest populär är katten i Blekinge och Skåne. Där finns det flest katter per 1000 invånare. Där har man också flest
katter i genomsnitt – 1,82 per hushåll med katt. Stockholm har minst katter per 1000 invånare och jämfört med 2006
är det även den del av landet där katten har tappat mest i popularitet.
En stor del av Sveriges katter är i huvudsak innekatter, hela 57 procent, medan övriga 43 procent vistas i huvudsak
utomhus.
Antal katter i olika typer av hushåll

2012

2006

hushåll med barn

350 000

430 000

-80 000

-19 %

hushåll vuxen utan barn

192 000

244 000

-52 000

-21 %

hushåll mer än en vuxen u barn
Totalt antal katter i Sverige

Förändring

Förändring i %

617 000

582 000

35 000

6%

1 159 000

1 256 000

-97 000

-8%

Antal katter per 1000 invånare

2012

2006

65

104

-39

-38 %

Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland

153

146

7

5%

Jönköping, Kronoberg, Kalmar Gotland

155

177

-22

-12 %

Blekinge, Skåne

167

164

3

2%

Halland, Västra Götaland

109

134

-25

-19 %

Värmland, Dalarna, Gävleborg

123

154

-31

-20 %

Västernorrland, Jämtland

131

115

16

14 %

Västerbotten, Norrbotten

115

97

18

19 %

Stockholm

Förändring

Förändring i %

SCB-undersökningen genomfördes under hösten 2012 på uppdrag av Agria Djurförsäkring, Jordbruksverket, Svenska
Kennelklubben och Royal Canin. Senast SCB gjorde en sådan undersökning var 2006. ”

Information om möte med presumtiv samarbetspartner
A Sjödin informerade att personligt möte med presumtiv samarbetspartner (försäkringsbolag) planeras på
SVERAKs kansli veckan efter påsk.

§ 13

Kommittéer och rasråd
Inga ärenden förelåg mötet.

§ 14

Disciplinnämnd
Dnr 12-10-147:2

DN-beslut om avstängning

Dnr 12-10-85:4

DN-beslut om varning

Dnr 13-10-8:3

DN-beslut om avstängning

Dnr 13-10-17:3

DN-beslut att lämna ärende utan åtgärd

Dnr 13-10-21:2

DN-beslut att lämna ärende utan åtgärd

Dnr 13-10-20:3
DN-beslut om avstängning
Personen ärende dnr 13-10-20:3 berör är SVERAK-diplomerad uppfödare.
Beslutades, med DNs beslut om disciplinär åtgärd som grund, att återkalla och annullera tidigare erhållen
SVERAK-diplomering med omedelbar verkan.
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§ 15

Internationellt samarbete
Dnr 12-10-63:4

Protokoll nr 3/12 fört vid FIFes styrelsemöte 120521, Portugal

Dnr 12-10-63:5

Protokoll nr 4/12 fört vid FIFes styrelsemöte 12908-09, Tjeckien

Dnr 12-10-63:6

Protokoll nr 5/12 fört vid FIFes styrelsemöte 121026, Kroatien

Dnr 12-10-63:7

Protokoll nr 6/12 fört vid FIFes styrelsemöte 121116, Danmark

Dnr 13-10-32

Protokoll nr 1/13 fört vid FIFes styrelsemöte 130201, Österrike

Beslutades att lägga protokollen till handlingarna.
I protokoll nr 1/13 har FIFes styrelse tolkat regel rörande antal generationer i stamtavla.
Från 130101 gäller ny regel: ”Katter som lider av (pseudo-)achondroplasi eller osteokondrodysplasi eller
som har en sådan katt i sin bakgrund är inte tillåtna i avel, får inte registreras inom FIFe, får inte ställas ut
vid FIFe-utställning, får inte främjas eller göras reklam för.” Denna regel innebär i praktiken att som
exempel: om en katt har exempelvis scottish fold ej synligt i stamtavlan, oavsett hur långt bak efter fjärde
generationen det avser, är den inte tillåten i avel.
FIFes styrelse har gjort en tolkning som innebär att ”sådan katt i sin bakgrund” innebär fyra generation
bakåt, det vill säga synlig i stamtavlan.
RAKs hantering av kontrollavelstillstånd
I samband med diskussion om FIFes styrelses tolkning av antal generationer i stamtavla väcktes frågor om
RAKs hantering och uppföljning av kontrollavelstillstånd.
Beslutades att RAK kontrollerar erhållna tillstånd för att få en status på utfall med mera.
Beslutades att framöver ska, vid beslut om tillstånd för kontrollavel, det framgå under vilken tidsperiod
kontrollavel får ske, exempelvis att kull ska tas inom ett år annars upphör tillståndet.
Dnr 13-10-33

FIFes seminarium för stambokförare och medlemmar i nationella avelsråd –
avhålls 130601 i Madrid (i samband med FIFes GF)

Beslutades att SVERAKs stambokförare Cecilia Wennergren deltager vid detta seminarium på förbundets
bekostnad.
Dnr 12-10-154:2

Program FIFes domarseminarium – avhålls 130601 i Madrid

Beslutades att elva domare deltager vid FIFes domarseminarium på förbundets bekostnad; NAMN
Dnr 9-10-113:7

För kännedom: Lena Björkander är nu klar med stadier och internationell domare
kategori II

SVERAKs styrelse gratulerar och önskar lycka till!
Dnr 13-10-16

För kännedom: Gunnel Daun har valt att ”avgå” som internationell FIFe-domare

Beslutades att tacka Gunnel Daun 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
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

§ 19

Mötets avslutande
A Sjödin tackade alla för eftermiddagens styrelsemöte och förklarade mötet avslutat.

Borås 2013-03-20
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:
Göteborg 2013-03-21

Borås 2013-03-21

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh
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