Till samtliga SVERAK-anslutna
klubbar och funktionärer

Premiär för rashäftet: Se tjugofyra kattraser i ögonen
Arbetsgrupp för framtagande har varit Ewa Löwdin och Agneta Färdigh. Häftet
är sponsrat av Royal Canin. Rashäftet finns nu länkat som bläddringsbart
dokument på SVERAKs hemsida och redan första dagen hade över hundra unika
besökare varit inne och bläddrat…
Vid årsmötet 2014 hade rashäftet premiär – och deltagarna fick var sitt nytryckt
exemplar med sig hem. Tanken är att klubbarna kan dela ut det vid exempelvis
utställning, klubbmästerskap och liknande – till en kattintresserad allmänhet.
Vi tog emot en del beställningar på plats och lovade att skicka ett antal med
detta utskick. Däremot måste vi i dagsläget begränsa antalet häften per klubb
eftersom vi har fått fler beställningar än vi vågat drömma om!

Med detta utskick sänds 10 exemplar av rashäftet
Om ni önskar ytterligare antal (maximalt 40 för klubb som inte arrangerar utställning respektive 180 vid
utställningsarrangemang) kan beställning ske per e-post sverak@sverak.se. I möjligaste mån kommer vi att
sända häftet tillsammans med beställt utställningsmaterial.
Om intresset fortsätter att vara så högt som det är just nu kommer vi att göra ytterligare beställning av
häftet så att vi kan leverera önskat antal - oavsett om det används vid utställning eller inte.
Det är fantastiskt roligt att rashäftet fått ett så positivt mottagande – och vår förhopning är förstås att allt
fler blir intresserade av att köpa - och förstår begreppet - ”raskatt”!

UTSKICK NR 1/14 - Cirkulärskrivelse den 25 mars 2014
INNEHÅLL
Med detta utskick bifogas:
•

Skrivelse: Generell dispens för tidig hemgång från utställning (dnr 14-05-1:2)

•

Stadgar – uppdaterade efter årsmötet 2014

•

Rashäfte ”Se tjugofyra kattraser i ögonen”

•

Avstängningslista (per 140325)

•

DN-beslut om avstängning (dnr 14-10-11:4)

Avstängningar och avstängningslista: 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.
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Till samtliga SVERAK-anslutna
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Från Årets Kattuträknare Michael Wirth Färdigh
På förekommen anledning ber vi SVERAKs medlemsklubbar att observera regeln för huskatters BIS.
För huskatter tävlande på SVERAK-utställningar gäller följande regel för Best in Show (BIS) (nationellt SVERAKtillägg till paragraf 4.9.3)
I panel utses en BIS bland de korthåriga och en BIS bland de långhåriga huskatterna.

Cirkulärutskickens vara eller inte vara…
Vid flera tillfällen under det senaste året har frågor väckts om digital distribution av cirkulärutskicken.
Eftersom blanketter, protokoll och liknande kontinuerligt publiceras på SVERAKs webbplats hänvisar vi till
www.sverak.se och/eller till klubbsidan www.sverak.se/nya/klubbsida.htm

Publicerat på klubbsidan:
•
•
•
•

VIKTIG INFORMATION om generell dispens om tidig hemgång från utställning. Utvärderingsblankett
kommer att publiceras inom kort
Nytt om blanketter vid utställning! Vi har arbetat om blanketten "Beställningsavtal - allmänt
utställningsmaterial & material från samarbetspartners". Denna är inte längre skrivskyddad.
Viktig information om samarbetsavtalet finns att läsa i den omarbetade "SVERAKs latkatt om
samarbetsavtal". Dokumentet är krypterat med lösenord (som ni fått med tidigare cirkulärutskick).
VIKTIG INFORMATION OM DESINFEKTIONSMEDEL i samband med utställning! Vid årsmötet informerade
styrelsen att under året har utredning pågått om vilket rengöringsmedel som är lämpligast att användas
mot eventuella smittor och som inte är för aggressivt mot materialet i bord och burar i burpoolen.
Styrelsen rekommenderade klubbarna att använda outspädd DAX desinfektionsmedel, i flytande (inte i
spray) form till både domarbord och burar. Detta medel finns bland annat att införskaffa på apotek.

