SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

STYRELSEPROTOKOLL NR 8/13
fört vid SVERAKs styrelsemöte På Hotell Mercure i Malmö
fredagen den 14 mars 2014 kl. 13.00-17.40

§1

SVERAKs styrelse

Övriga närvarande

Närvarande
Ordförande Annette Sjödin
Vice ordförande Eva Porat
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
PR-ledamot Ewa Löwdin
Regelledamot Lars Madej
Avels- och hälsoledamot 1 Lotta Kragh
Avels- och hälsoledamot 2 Ulrica Wilderäng
Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist
Utställningsledamot 2 Lotta Falk
Suppleant Kenneth Wikström

SVERAKs kansli
Cecilia Wennergren, protokollförare
Agneta Färdigh
Johnny Åkervall

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.

§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. Av praktiska skäl
behandlas punkten årsmöte sist.

§4

Föregående mötesprotokoll
Dnr 13-10-57:7

Styrelseprotokoll nr 7/13 fört vid möte 140125

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
Kontrollgrupp: A Sjödin & L Kragh
Dispensfrågor: Regelledamot L Madej fvb till styrelsen för beslut

E-postbeslut att konfirmera
CW

14-03-15

2014-02-26 Uppfödare - KLÖS

MCO 3/24 - kull redan tillverkad

Beviljad - erinran

ASj

14-10-25

2014-02-28 FPL – medlem (ÖSTK)

Byte av förbund

Beviljad

Beslutades att konfirmera ovanstående beslut.

§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
Verksamhetsplanen för 2013 ligger väl i fas, enda undantaget är förbundets hemsida, som dock är under
utveckling.
Dnr 14-10-28

U Wilderäng – förfrågan från veterinär om studie på utställningskatter,
desinfektionsmedel med mera

Förfrågan om ekonomiskt bidrag till provtagning av katter vid utställning. Styrelsen anser att det är upp till
varje arrangör, så frågeställaren rekommenderas att kontakta klubbarna direkt istället.
Diskussion rörande lämpligast medel att desinficera med vid utställning har pågått under en längre tid, och
alla involverade (bla flertal veterinärer) har kommit fram till samma slutsats; DAX-ytdesinfektion (finns bla
på 5L dunkar på vanligt apotek).
Beslutades att informera klubbarna om DAX-ytdesinfektion under helgens årsmöte, på webben och i
andra relevanta handlingar.
Beslutades att U Wilderäng besvarar veterinären.

§7

Ekonomi
Dnr 14-10-18

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport januari 2014

Dnr 14-10-18:2

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport februari 2014

M Wirth Färdigh föredrog det ekonomiska läget under verksamhetens första två månader. Trots idogt
arbete med IT-utveckling, så ligger den i nivå med budget.
Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.
Dnr 13-10-106:6

Annonssäljare – Nyhetsbrev från branschorganisation rörande annonstapp i
tryckta medier

Beslutades att lägga informationen till handingarna.

§8

SVERAKs årsmöte
SVERAKs årsmöte 2014
Genomgång av praktiska frågor och upplägg inför helgens årsmöte. M Sundqvist erbjöd sig att skriva
rapport att publiceras i Våra Katter.
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§9

Skrivelser (inkl bordlagda)
Dnr 13-10-66:5

Internrevisorernas skrivelse nr 5/13 efter granskning 140201 i Örebro

Granskning skedde av verifikation 549-573 för period del av december samt periodisering verifikation 574591.
Internrevisor R Jonsson och S Pettersson hade genomgång med M Wirth Färdigh om det ekonomiska läget
och om några aktuella ärenden.
Internrevisorerna hade inga synpunkter efter granskningen.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
Dnr 7-10-163:23

A-K Rahm avsäger sig uppdraget som skjortansvarig Norr vid årsskifter 2014/2015

Det är föredömligt av nuvarande ansvarige att höra av sig i så god tid att hon inte avser att fortsätta efter
årsskiftet, vilket ger förbundet god tid att finna ersättare.
Beslutades att sända förfrågan till klubbarna i aktuellt område, kansliet åtgärdar.
Dnr 14-10-26

Två klubbar i samarbete - Ansökan om rasseminarium för ABY/SOM 140614

Beslutades att godkänna ansökan, A Sjödin besvarar.
Dnr 12-08-5:5

Enskild kattklubb – Dispensansökan tidig hemgång

Klubben har fått problem i anknytning med lokalen, då annan extern aktivitet kommer att dra igång
em/kväll varvid katterna kan komma att störas.
Styrelsen hoppas att alla klubbar inser att om händelser inträffar, som gör att åtgärd måste vidtas under
pågående utställning, så förutsätts klubb kunna agera i enlighet med sunt förnuft. Vid denna aktuella
utställning kommer förtroendevalda från SVERAKs styrelse att finnas på plats i ”privata” ärenden, och
finns tillgängliga om osäkerhet skulle uppstå från klubbens sida.
Beslutades att A Sjödin besvarar.

§ 10

Projekt

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

Dnr 6-10-110:19

M Wirth Färdigh – Rapport efter personligt möte med programutvecklare Sinbad
på SVERAKs kansli, Borås 140219

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Dnr 10-10-155:21

Programutvecklare – Anteckningar från telefonmöte 140211

Beslutades att lägga anteckningarna till handlingarna.
Aladdin – Utställningsprogram
Arbetsgrupp: Carin Mikkelä, L Kragh & M Sundqvist.
Referensgrupp: Anne-Marie Törnström, Camilla Olin & Lena Böörs samt SVERAKs kansli, C Wennergren

L Kragh – Muntlig rapport
Nuvarande arbete är framförallt inriktat på on-line anmälan.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
FindUs - Stambok på nätet
Arbetsgrupp: U Wilderäng

Inget att rapportera
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SVERAKs 60-årsjubileum
Projektgrupp: Ewa Löwdin

E Löwdin – Muntlig rapport, och diverse frågor
E Löwdin ventilerade diverse frågor, idéer och funderingar med övrig styrelse.
Beslutades att tillfråga 2014 års årsmöte om att få låta alkoholhaltig dryck ingå i middag 2015.
World Winner 2015
Projektgrupp: Styrelsens AU & M Sundqvist

A Sjödin – Muntlig rapport
Behov av personligt möte med alla inblandade ”spindlar” är aktuellt, för att verkligen komma igång med
projektet.
Enskilda har redan nu börjat boka hotell, varvid våra framförhandlande rabattkoder behöver publiceras.
Beslutades att kalla ”spindlarna” till nästa möte (söndagen), A Sjödin åtgärdar.
Beslutades att publicera text om aktuella hotell inklusive ”bokningskoder” på SVERAKs hemsida.

§ 11

Myndigheter

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

Dnr 6-10-96:74

Jordbruksverket – Smittskyddsrådets mötesdagar 2014

M Wirth Färdig hade en kort muntlig rapport från möte den 140413.
Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Dnr 6-10-77:56

Jordbruksverket – Dagordning vid möte referensgruppen hund och katt –
Jönköping 140311

Dnr 6-10-77:57

M Wirth Färdigh – Rapport efter möte 140311

Beslutades att lägga rapportern till handlingarna.
Dnr 14-10-3:3

Zoorf – Nyhetsbrev om SVERAKs svar till Jordbruksverket rörande Kattens Dag

Dnr 14-10-3:4

Jordbruksverket – Svar på SVERAKs skrivelse om Kattens Dag och burhållning

Beslutades att A Sjödin kontaktar Jordbruksverket, för vidare diskusison.
Beslutades att E Porat kontaktar Zoorf.
Dnr 13-10-69:4

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

Dnr 13-10-69:5

Socialdepartementet Regeringskansliet – Dagordning och underlag till
ovanstående möte

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Från Jordbruksverket SKLD – Sektion djurhälsa och djurskydd samt Sektion kontroll och importvillkor
Dnr 14-01-10:2

Rapport från möte 140113-14

Dnr 14-01-10:3

Preliminär agenda inför möte 140304-05

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 14-10-27

Jordbruksverket – ”Distriktsveterinärerna vinner Svenska Hygienpriset 2014”

Hela artikeln finns på Jordbruksverkets hemsida:
” Distriktsveterinärerna driver sedan flera år ett kvalitetsarbete inom området vårdhygien. En stor
utmaning för en geografiskt spridd organisation med verksamhet både på mottagning och ute i fält.
Arbetet har i dag belönats med Svenska Hygienpriset 2014.
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Om Vårt Hygienarbete
Distriktsveterinärernas arbete med vårdhygien bedrivs sedan 2010 under arbetsnamnet Vårt hygienarbete.
Arbetet har inneburit stora utmaningar då organisationen är spridd över hela landet med verksamhet både
på mottagning och ute i fält. I dag är basala hygienrutiner införda på mottagning och i fältverksamhet.
Nästa steg blir en e-utbildning som lanseras inom kort som en del av Distriktsveterinärernas fortsatta
arbete med vårdhygien inom djursjukvård.
God hygien bidrar till friska djur
Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg gläds också åt Distriktsveterinärernas framgångsrika
hygienarbete och betonar betydelsen av att arbeta strategiskt med hygienfrågor i den veterinära vården.
– Veterinärernas och djurägarnas förebyggande hygienarbete är viktigt både för djurhälsan och folkhälsan.
God hygien bidrar till friska djur och friska djur behöver inte antibiotika. Sverige har ett unikt gott
resistensläge och för att bibehålla det krävs ett fortsatt förebyggande hygienarbete och en ansvarsfull
användning av antibiotika, såväl i den veterinära vården som i humanvården, säger Leif Denneberg.
Svenska Hygienpriset belönar god vårdhygien
Syftet med Svenska Hygienpriset är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda hygienrutiner.
Priset delas årligen ut till organisation, företag, arbetsplats eller enskild person inom hälso- och sjukvård,
tandvård, äldreomsorg eller veterinärmedicin som gjort betydande insatser inom hygienområdet. Bakom
priset står Svensk Förening för Vårdhygien.
Distriktsveterinärerna finns över hela landet
Distriktsveterinärerna, som är en del av Jordbruksverket, är en fristående affärsdrivande verksamhet med
ett hundratal veterinärmottagningar, från Kiruna i nord till Tomelilla i syd. Cirka 500 veterinärer,
djursjukskötare och djurvårdare arbetar i verksamheten som omfattar akut, planerad och förebyggande
djursjukvård för samtliga djurslag. Distriktsveterinärerna har jour dygnet runt året om och är dessutom en
nationell resurs vi utbrott av epizootier. ”

§ 12

Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation
Rasfolder i samarbete med Royal Canin
Kansliet hade med foldrar tagna direkt från pressarna, och resultatet har blivit lysande.
Beslutades att presentera foldern på helgens årsmöte.
14-10-19

E Löwdin presenterade raskatter i TV 4

Ingen har förhoppningsvis undgått att E Löwdin, tillsammans med flertal enskilda kattägare var med i TV4
140209.
Beslutades att ge E Löwdin en stor eloge för att på så kort varsel ordna denna eminenta och uppskattade
presentation.
Dnr 14-10-21

Från Expressens nätupplaga - ”Katterna tar över storstäderna”

Beslutades att lägga detta till handlingarna.
Dnr 14-10-20

Rapport - Avtal tecknat med Försäkringsbolaget Agria

Ett nytt treårigt avtal är tecknat med Agria, vilket framförallt kan stärka oss i vårt arbete med kattens
hälsa, med de resurser som nu blir tillgängliga.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 14-10-17

Pressmeddelande från Agria – Agria tipsar kattägare i nya filmer

”Agria tipsar kattägare i nya filmer
Katten är det vanligaste sällskapsdjuret i Sverige, uppskattningsvis finns 1,2 miljoner katter i våra hem.
Kattägarna kan med regelbunden tillsyn och ganska enkla åtgärder få en katt som både är tryggare och
lättare håller sig frisk. För att sprida den kunskapen har Agria Djurförsäkring gjort en ny serie tipsa-filmer.
- Fler katter får diabetes, det ser vi i vår skadestatistik. Det är starkt förknippat med övervikt och alltså
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något som kan förebyggas, säger Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring.
Filmerna tar till exempel upp hur du vet att katten får rätt mängd foder och varför det kan vara en god idé
att kastrera katten. Genom att lära känna din katts beteende när den mår bra upptäcker du snabbare när
något inte står rätt till. Visitering är därför ett tema för en annan av filmerna.
- På det här sättet hoppas vi nå ut till många och bidra till bättre djurhälsa, säger Lotta, som också agerar
veterinär i filmerna.
De fem nya filmerna i ”Agria tipsar”-serien tar upp följande ämnen:
• Vaccinera, id-märka och kastrera
• Tandborstning
• Foder och vikt
• Visitering – lär känna din katt
• Kattsäkra hemmet
Trots omsorger och försiktighetsåtgärder kan förstås katten ändå drabbas av olyckor och sjukdomar En
film i Agria-tipsar-serien tar upp vad du ska tänka på när ditt djur behöver veterinärvård. Det är till
exempel en god idé att ha lite koll på vilka kliniker som finns i närheten och vilken typ av vård de erbjuder.
Du hittar de nya Agria-tipsar-filmerna här
Sedan tidigare finns sju tipsa-filmer för hundägare och en annan film som tar upp vad du ska tänka på när
ditt djur behöver uppsöka veterinär.”
Dnr 14-10-17:2

Pressmeddelande från Agria - 3,5 miljon till forskning om hundens och kattens
hälsa

3,5 miljon till forskning om hundens och kattens hälsa
Djursjukvården i Sverige är idag lika avancerad som humanvården och det bedrivs också en omfattande
forskning kring djurens hälsa. Agria Djurförsäkring och Svenska Kennelklubben stödjer forskningen genom
en gemensam fond och beslutar årligen om vilka projekt som får medel. 2014 tilldelas totalt 22
forskningsprojekt medel från fonden varav 15 av dem är nya. Forskning kring DNA-tester och
stamcellsbehandling är ett par spännande exempel.
– Att bidra till forskningen är en viktig del av Agrias verksamhet som veterinärt specialistbolag. Vi vill bidra
till en ökad kunskap om djurhälsa och hur sjukdomar kan förebyggas, diagnosticeras och behandlas än mer
effektivt, säger Pekka Olson, veterinär och forskningsansvarig på Agria Djurförsäkring.
Flera av projekten fokuserar på diagnos- och behandlingsmetoder. Två nya projekt, ett i Sverige och ett i
Danmark, handlar om att få fram DNA-tester för olika sjukdomar. Det svenska projektet bedrivs på
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och syftar till att kartlägga sjukdomsorsakande mutationer i
arvsmassan, som sedan kan identifieras i DNA-tester.
- Vi står mitt i ett oerhört spännande teknikskifte där det blir möjligt att kartlägga hela arvsmassan på en
individ och inte bara enskilda delar, säger Tomas Bergström som är forskningsledare på SLU. Det kommer
att innebära mycket för veterinärmedicinen och för avelsarbetet.
SLU får även medel bygga upp den avancerade typ av utrustning som behövs för att utföra så kallad
helgenomsekvensering. Det är en kraftfull teknik för att identifiera, sekvensera, hela arvsmassans
sammansättning.
Det danska projektet syftar till att få fram ett gentest som kan påvisa ärftlighet av diskbråck hos taxar – en
vanlig och allvarlig sjukdom hos just den rasen.
Stamcellsforskning
Ett annat projekt vid SLU som fått medel ska forska kring stamcellsbehandling av hundar med kroniska
ledsjukdomar. Stamceller utvinns från hundens eget fett och injiceras i den sjuka leden. Annika Bergström
är forskningsledare:
- Behandlingen används bland annat i Australien och USA. Det finns en del studier men det saknas
fortfarande mycket kunskap, berättar Annika. Om det är som vi hoppas så får hunden mindre ont och ökad
rörlighet i leden. Vi vill även utvärdera om effekten håller över längre tid,
Forskningsfondens mottagare
De största mottagarna 2014 är Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Även
veterinärhögskolorna i Danmark och Norge har fått medel ur fonden eftersom Agria Djurförsäkring
bedriver verksamhet i dessa länder.
Agria Djurförsäkrings forskningsfond har funnits sedan 1938 och avsätter varje år 4 promille av
premieintäkten. Syftet är att stötta forskning kring djurhälsa och förhållandet människa-djur. Anslagen och
fördelningen av medel samordnas, vad gäller forskningen om hund och katt, med Svenska Kennelklubben.
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§ 13

Disciplinnämnd
Dnr 13-03-97:3

DN-beslut om varning

Dnr 13-10-147:3

DN-beslut om avstängning från avelsverksamhet

Dnr 14-10-24

Jordbruksverket – rörande frågor om djurskyddslagen (ref anföran i DN-ärende)

Dnr 13-10-135:7

Enskild kattklubb – Överklagan av beslut om ändrad avstängningstid

Överklagan, som skall till årsmöte, kan hanteras först 2015 (då den är inkommen efter 15 januari).
Beslutades att L Madej tillskriver klubben.

§ 14

Internationellt samarbete
Dnr 14-10-1:2

F.k.dom – Brev till domare och elev rörande deltagande vid FIFes seminarium
140531

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Domare och elever

Dnr 9-10-33:9

För kännedom: Malin Sundqvist FIFe-domare kategori I

Nordiska förbund

Dnr 9-10-76:9

VK och ÄK – Gemensam ansökan att få arrangera SW 2015

L Kragh, A Sjödin och M Wirth Färdigh meddelade att de ej deltar i diskussion och beslut och lämnade efter
en stund även rummet. E Porat trädde därmed in som mötesordförande under denna punkt och K
Wikström trädde in med rösträtt. U Wilderäng meddelade efter en tids diskussion att inte heller hon vill
delta i vidare diskussion och beslut och lämnade rummet.
SW är tänkt att arrangeras under våren 2015, och det är även den tidpunkten som angivits i
ansökningsblankett och som vi fått ok från NRR att ändra arrangemanget till (enligt tidigare
överenskommelser skall SW arrangeras på hösten, men krockar 2015 med vårt arrangemang av WW).
Förbundet har endast erhållit en ansökan om SW och olyckligtvis är det datum som sökande kan erhålla
lokal till redan i januari 2015. Dels inte på våren, samt också ganska nära NRRs SW 2014. Detta är mycket
beklagligt!
Beslutades att trots detta godkänna ansökan, då annat alternativ är att inte arrangera alls. M Sundqvist
meddelar berörda klubbar samt NRR.
Not från protokollföraren: Efter att beslut tagits, och årsmöte 2014 informerats, har arrangören glädjande
nog lyckats erhålla ett nytt datum! SW 2015 kommer att arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg den 45 april 2015 av VK och ÄK i samarbete.

§ 15

Ärenden för kännedom
Inga ärenden förelåg

§ 16

Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg

§ 17

Nästa styrelsemöte
Preliminärt:
Styrelsemöte nr 1/14 avhålls i direkt anslutning efter SVERAKs årsmöte. Bland annat beslutas om representation vid
FIFes GF, motioner fvb efter SVERAKs årsmöte 2014.
Vid möte nr 4/13 diskuterades preliminärt mötesdatum för möte nr 2/14; 140426-27
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§ 18

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

Borås 2014-04-10
Protokollförare

Cecilia Wennergren

Justeras:
Borås 2014-04-10

Borås 2014-04-10

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh

Örebro 2014-04-10

Eva Porat
Mötesordförande dnr 9-10-76:9
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