Till samtliga SVERAK-anslutna
klubbar och funktionärer

UTSKICK NR 9/13 - Cirkulärskrivelse den 7 februari 2014
INNEHÅLL
Med detta utskick bifogas:
•

Avstängningslista (per 140207)

•

DN-beslut om avstängning (dnr 13-03-95:3)

•

SVERAKs styrelse – reviderat beslut om avstängning (dnr 13-10-135:6)

•

DN-beslut om avstängning (dnr 13-10-147:3)

•

Latkatter och blanketter rörande utställning (finns publicerade på SVERAKs hemsida > klubbsida)
o SVERAKs latkatt om samarbetsavtal med Royal Canin
o SVERAKs latkatt om SVERAKs burpool
o Ansökan om internationell utställning
o Beställningsavtal SVERAKs burpool
o Beställningsavtal allmänt utställningsmaterial och material från samarbetspartner
o Granskningsrapport
o Ersättningsanspråk ”städpeng”
o Rapporteringsblankett Årets Katt

VIKTIGT!! På förekommen anledning rörande avstängningar
och publicering/distribution av information
Följande information är publicerad i dokumentet ”Sammanställning ”principbeslut”/tolkningar/arbetsrutiner
som rör förbundet SVERAK, SVERAKs förtroendevalda samt förbundskansli” – finns att läsa i sin helhet under
rubriken ”Regler” och ”Blanketter”.
Extern information om avstängningar
beslut SVERAKs årsmöte 2011
Disciplinnämnden har möjlighet att publicera disciplinära ärenden i förbundstidningen Våra Katter där det
framgår bakgrund till ärendet och beslut som fattats – dock utan att namnge vem det berör. SVERAKs styrelse
har inte för avsikt att publicera avstängningslistan vare sig i tidning eller på någon del av hemsidan utan den
kommer, för att skydda enskilda berörda personer, att sändas till klubbarna med cirkulärutskick. Klubbarna får
absolut inte publicera listan på webben och det är inte att rekommendera att den publiceras i annat forum,
som exempel i klubbtidning.
Vid direkt fråga från ”utomstående” som undrar om person som är under disciplinär åtgärd får besked lämnas
om detta faktum – dock utan bakgrundsinformation eller annan känslig information yppas. Denna policy
gäller för att primärt skydda berörd person.
Detta innebär att det är information i avstängningslistan som gäller, och det är framförallt den avstängdes
egen klubb som skall tillse att inga utställningsanmälningar sänds till arrangerande klubbar. I medlemsprogrammet Sinbad kan man se information om det berör egen medlem – däremot syns det inte i
utställningsprogrammet Aladdin.

