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VIKTIGT! Du i klubbstyrelse som är mottagare
av detta utskick:
På förekommen anledning… tänk på att vidarebefordra
information från utskick till övrig klubbstyrelse och i
förekommande fall till enskilda klubbmedlemmar - samt
uppmana till besök på SVERAKs klubbsida där
innehållsförteckning och förbundsinformation
publiceras.
VIKTIGA DATUM
11-12 oktober

Styrelsemöte nr 5/14 i Borås

13-14 december Styrelsemöte nr 6/14 i Borås
2015
24-25 januari

Styrelsemöte nr 7/14

20 mars

Styrelsemöte nr 8/14 (i direkt
anslutning fredagen före SVERAKs
årsmöte)

21-22 mars

Årsmöte i Stockholm

22 mars

Styrelsemöte nr 1/15 (i direkt
anslutning söndagen efter SVERAKs
årsmöte)

Viktigt rörande avelsgodkännande (AG)
I samband med FIFes GF 2014 aktualiserades frågan om
vad nationella förbund kan och inte kan göra nationella
tillägg/regler om i FIFe regler för stambokföring och
uppfödning. Man får som nationellt förbund göra
arbetsrutiner, men man får inte införa någon form av
restriktion (hälsorestriktion undantaget, om den är i
enlighet med nationella förhållanden).
Detta innebär att det utefter FIFes gällande regelverk
inte är tillåtet att kräva ytterligare intyg av en katt
registrerad i RX jämfört med en katt registrerad i LO,
vilket SVERAK idag gör då intyg om AG krävs.
SVERAKs styrelse har därför med omedelbar verkan
beslutat att upphöra med krav på AG för katt
registrerad i RX.
Observera att katt registrerad i RX på grund av att den
är resultat av raskorsning (kontrollavel) ställs ut precis
som tidigare, i FIFe-klass 13a (novisklass) respektive
13b (kontrollklass).
Viktigt rörande transfer/överföring
(gäller från och med 150101)

Viktigt om katter i bur under tex Kattens Dag och
propagandautställning

Från och med 150101, upphör kravet på att utfärda
transfers inom FIFe. SVERAK kommer självklart att
fortsätta tillhandahålla transfers till de som så önskar
och behöver det till sina exporterade katter.

Som ni vet har förbundet varit i kontakt med
Jordbruksverket gällande Kattens Dag och hållning av
katt i bur. Det som framkommit är att för att kunna
genomföra arrangemang som exempelvis Kattens Dag
och liknande med katter närvarande även i
fortsättningen, måste vissa saker göras:

Då SVERAK registrerar ägare i stamboken, så är det
relevant att få in dokument som styrker ägarskap. Detta
innebär att vid ansökan om överföring av katt från annat
förbund (oavsett vilket annat förbund katten önskas
överförd ifrån) så skall detta insändas till
stambokföringen:

•
•
•
•

Det måste tydligt framgå att katterna ställs ut,
och en bedömning av dem måste ske under
dagen
Om andra djur finns i lokalen, placera om
möjligt katterna så långt ifrån dessa som
möjligt
Försäljning av katter får under inga
omständigheter ske i samband med
utställningen
Skyltar skall vara uppsatta i lokalen om varför
katterna finns på plats

Förbundet har därför tagit fram skyltar som kan sättas
upp i lokalen som visar att utställning pågår samt med
allmän information om katthållning. Skylten är
framtagen i två olika varianter, och ett laminerat
exemplar av varje sänds med detta utskick. Underlag för
att som klubb själv kunna skriva ut och göra flera skyltar
kommer inom kort att finnas på SVERAKs hemsida.

Ny annonssäljare Våra Katter
Förbundet vill önska vår nya annonssäljare, Rickard
Stålbrand varmt välkommen!
Kontaktuppgifter till Rickard finns i Våra Katter samt på
SVERAKs hemsida.

•
•
•
•
•

Certifierad originalstamtavla
Registreringsanmälan
Transfer eller kopia av
överlåtelseavtal/ägarintyg
Kvitto på erlagd avgift
Kopia av nödvändig handling för införsel
o ID & rabies ur pass
o Dispens JV för katt yngre än tre
månader & ID ur pass
o Samlat veterinärintyg, för katt
utanför EU

Enkät till avelssekreterare!
Enkät finns nu publicerad på webben, och länk till denna
har sänts till alla avelssekreterare. Det är av största vikt
att denna enkät besvaras, detta för att förbundet skall
kunna arbeta vidare med hur man skall kunna
underlätta/förenkla framöver.
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Kattens namn på bedömningssedel
Enligt utställningsreglerna § 6.8.2 ska
utställningssekretariatet alltid ange kattens namn på
bedömningssedeln och dess kopia. Detta gäller oavsett
vilket resultat som katten har erhållit under
utställningen. Med fördel kan självhäftande etiketter
användas – kom då ihåg att även klistra etikett på kopian
som sänds in till SVERAKs kansli. Instruktion om hur
etiketter kan skrivas ut från Aladdin, finns på Aladdinwebben.
Framtida Scandinavian Winner Show
Då förbundets motion om att även inkludera Finland i
arrangemanget SW bifölls på FIFes GF i år, så kommer
framtidens utställningar att cirkulera:
2015 SVERAK (SE) - 4-5 april i Göteborg
2016 Kissaliitto (FI)
2017 NRR (NO)
2018 SVERAK (SE) osv…
SW kommer att förläggas under mars-april månad.
FAVORIT I REPRIS
Kontrollera klubbmedlemskap i Sinbad
Det är viktigt att den som i klubben sänder utställningsanmälningar, ansökan om stamnamn, diplomeringstest,
registreringsanmälningar med mera vidare alltid
kontrollerar i Sinbad om medlemskap är registrerat för
berörd person/er.
Det förekommer alltför ofta att ansökan inkommer utan
att medlemmen finns registrerad – vilket innebär extra
hantering eftersom kansliet då måste efterlysa/påminna
om medlemskap. Tänk därför på att ha medlemslistan i
Sinbad uppdaterad – och glöm inte att rapportera in
familjemedlemmar.
Vid kullregistrering gäller att samtliga innehavare i
stamnamnet är medlemmar. Gå in på personbild i Sinbad
– där syns stamnamn och även vem som är innehavare
(*framför huvudinnehavaren) och om innehavarna är
medlemmar. Om exempelvis medinnehavaren tillhör en
annan kattklubb ser man vilken klubb och vilken
medlemstyp personen har.

