Till samtliga SVERAK-anslutna
klubbar och funktionärer

UTSKICK NR 716/14 - Cirkulärskrivelse den 19 december 2014
INNEHÅLL
Med detta utskick bifogas:
•

Anmälningsblankett SVERAKs årsmöte 2015 (klubb och åhörare)

•

DN-beslut om avstängning (dnr 14-10-80:2)

•

DN-beslut om avstängning (dnr 14-10-102:3)

•

DN-beslut om avstängning (dnr 14-10-104:3)

SVERAKs kansli har jul- och nyårsstängt...
...från den 20 december 2014 till den 11 januari
2015 - även om kansliet emellanåt kommer att
vara bemannat.
SVERAKs stambokförare, Cecilia Wennergren, har
semester från den 17 december 2014 till
den 19 januari 2015.
SVERAKs styrelse, Michael Wirth Färdigh och
Annette Sjödin kommer att tillsammans med
SVERAKs kansli, Agneta Färdigh, i möjligaste mån
utfärda stamtavlor och transfer, granska
stamnamn, registrera ägarändringar med mera
under stambokförarens ledighet. Däremot
kommer inte stamtavlor vid import/överföring
från annat förbund att utfärdas.
Ang. titlar som inte registrerats i kattens
stambok
Titlar tagna på utställning som inte syns i FindUs
är inte heller inregistrerade i SVERAKs stambok.
Anledningen till det kan vara flera men åtgärden
ska nu ske på ett och samma sätt, oavsett om
titeln är tagen på utställning i Sverige eller i ett
annat land.
Följande rutin gäller:
• Ägaren skickar kopior på samtliga
bedömningssedlar till sin egen klubb.
• Klubben kontrollerar och bekräftar till
SVERAKs kansli som registrerar in titeln i
stamboken.
• Rapportering sker genom att ange ny
titel, titeldatum och utställningsarrangör,
kattens namn, registreringsnummer,
ägarens namn och kattklubb. Det behövs
INTE skickas in några kopior på
bedömningssedlar.

Ej ägarändrade katter blir ägda av uppfödare
Sedan den 18 december 2014 har en ny funktion
införts i Sesam > sidan Mina katter.
För det fall ingen ny ägare registrerats för katter födda och registrerade efter den 1 januari 2009 har uppfödaren registrerats som ägare i SVERAKs
stambok.
Denna funktion kommer att köras med automatik
en gång i veckan och om katt inte är ägarändrad
60 dagar efter att kattkull blivit registrerad
överförs ägarskapet till uppfödaren.
Premiertitlar = kastratstatus
Inom kort kommer katter som tar titeln premier
eller högre att automatisk få notering om
kastratstatus i Sesam >> Mina katter >>
utställningsprogrammet.
Lägsta ålder för huskatt vid utställning
Från den 1 januari 2015 är ålder för huskatt vid
utställning ändrad till fyra månader.
Samtliga blanketter ses över för uppdatering
Om det finns inaktuella uppgifter - efter nya regler
från den 1 januari 2015 - kommer detta att
uppdateras under januari månad.

Vi tillönskar er alla

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR!

