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Förbundsinformation
bilaga till utskick nr 6/14 – avsänt den 11 november 2014

VIKTIGA DATUM

Beslut av SVERAKs styrelse

30 november

1:a ADVENT - Kattens Dag

1 december

Motioner till SVERAKs årsmöte 2015
ska vara SVERAKs kansli tillhanda

13-14 december Styrelsemöte nr 6/14 i Borås
Kansliet har jul- och nyårsstängt
20 december 2014 > 11 januari 2015.
..även om kansliet till viss del kommer att vara bemannat
under perioden.
2015
15 januari

Ärende/fråga (ej motion) som ansluten
klubb väcker till behandling ska vara
SVERAKs kansli tillhanda

24-25 januari

Styrelsemöte nr 7/14

21 februari

Prisutdelning tävlingen Årets Katt i
Norrköping (ÖSTKs utställning)

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)

Stambokföraren har semester
Cecilia Wennergren, SVERAKs stambokförare, har
semester från den 17 december 2014 till den 19 januari
2015.
SVERAKs styrelse, M Wirth Färdigh och A Sjödin kommer
att tillsammans med SVERAKs kansli, A Färdigh, se till att
i möjligaste mån utfärda stamtavlor och transfer,
granska stamnamn, registrera ägarändringar med mera
under stambokförarens ledighet.
Vi ber dock redan nu om överseende med eventuella
dröjsmål under denna redan boksluts- och
årsmötesförberedande intensiva period…

Vid de senaste styrelsemötena har styrelsen fattat flera
viktiga och stora beslut – och aldrig som förr verkar
protokoll ha blivit läst och diskuterat som nu! Detta är
bra och vi hoppas att den trenden ska hålla i sig.
Här följer några axplock av besluten:
Prickningssystem
Här blev det fart på folk kan man säga..
Att beslutet fattades redan vid augustimötet är en sak –
det var när vi skickade ut brevet till de diplomerade
uppfödarna den 21 oktober 2014 som reaktioner kom.
Med detta utskick finns det första brev som sändes ut –
samt brev nr 2 som omfattar ett förtydligande av det
första. Brev nr 2 sändes till samtliga diplomerade
uppfödare den 7 november 2014.
Reviderat styrelsebeslut
Försäljning av adressetiketter från register
Vid SVERAKs styrelsemöte i oktober beslutades att
förbundet ska sälja adresser genom utdrag från
dataregister. Detta beslut skapade mycket diskussion.
Självklart lyssnade SVERAKs styrelse på detta och
beslutade – den 22 oktober 2015 - att ta tillbaka detta
beslut och ta upp frågan till diskussion och beslut vid
SVERAKs årsmöte 2015.
Om enskilda medlemmar har synpunkter – för eller emot
– har vi bett dem att framföra detta till sin klubbstyrelse
som representerar medlemmen och röstar vid SVERAKs
årsmöte.
SVERAKs samarbetspartners Royal Canin och Agria
Djurförsäkring kommer däremot att få ta del av vissa
uppgifter; Royal Canin bland annat nyregistrerade
stamnamn och Agria bland annat medlemsnummer och
adresser för att kontrollera medlemskap som ger rätt till
rabatterad försäkring.
Personer som aktivt meddelat att de inte önskar reklam
eller personer med skyddad adress kommer aldrig med
på externa rapporter – personnummer kommer aldrig
med på externa rapporter.
Vill medlemmen avstå från kontakt med våra
samarbetspartners meddelas detta till SVERAKs kansli –
som registrerar ”Ej reklam” för berörd person.

Vi vill påminna klubbar, förtroendevalda och övriga att
det nu är dags att

Latkatt om samarbetsavtal

Boka julhälsning i Våra Katter nr 6/14

Med detta utskick sänds en uppdaterad ”Latkatt”
rörande samarbetsavtal med Royal Canin och Agria.

Hade ni annons förra året och vill ha samma annons
detta år? Meddela detta tydligt i samband med bokning
till annonssäljaren senast den 25 november 2014.

Skälet till att vi omarbetat denna är att det uppstått en
del frågor om vilka krav som ställs för att uppfylla avtalet
mot Agria.

Kostnad för julhälsning (visitkortsstorlek) är 300 kronor.
Förskottsbetala till SVERAKs bg 630 29 62 och ange
tydligt vad inbetalningen avser.

Vi hoppas att den nya latkatten ska underlätta - finns
frågor – kontakta Johnny på SVERAKs kansli.

Om förskottsinbetalning ej skett före utgivning av
nr 6/14 utgår faktureringsavgift om 100 kronor.
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Assistentskjortor
Anna-Karin Rahm (för region norr och mitt (ej DÄK) samt
Birgitta Schmidt (för region Sydväst) meddelade under
2014 att de avsade sig uppdraget från den 1 januari
2015. Vi är mycket tacksamma att de båda har valt att
förlänga sin ”uppsägningstid” och fortsätter att agera
ansvarig ett tag framöver.
SVERAKs styrelse har diskuterat olika varianter för
hantering av skjortorna – en av dessa är att skjortorna
fördelas bland klubbarna som själva skulle kunna
ansvara för dem och vid behov får låna av varandra. För
att denna hantering skulle kunna genomföras behövs
ytterligare antal skjortor – och det är Royal Canin som
beslutar om detta. Därför kan inget beslut ske ännu men
diskussionen pågår.
Reviderat beslut om direktskick av
registreringsanmälningar

som exempelvis titlar, RX uppgraderad till LO eller när en
non-ras blir godkänd.
I Sesam registreras katter oftast enbart med genotyp
(nästan alltid samma som fenotyp). Aladdin hämtar
fenotyp (om detta fält är tomt ersätts den med genotyp)
och Findus visar genotyp.
Från 140101 (FIFe-beslut) togs BRI ns 12 bort som
tillåten EMS-kod och ersattes av BRI ns 11.
SVERAK har beställt programutveckling för ändring i
Sesam men några saker bör kontrolleras extra i Aladdin –
annars blir det fel i katalog, BIV-listor,
domarfördelning….
•

•

I protokoll nr 5/14 presenteras resultat av den enkät
som sändes till avelssekreterare. Styrelsen beslutade att
– med tanke på det stora intresset för direktskick –
erbjuda utvalda klubbar detta under en testperiod
150101-150228 och att sända intresseförfrågan.
Av olika skäl, inte minst all diskussion om ”prickning” och
”nej till reklam” har det varit svårt att få till en bra
förfrågan och att motivera direktskick. Styrelsen kommer
därför att ta upp frågan för diskussion på nytt och väcka
frågan till SVERAKs årsmöte för diskussion.
Automatiskt e-postbesked vid borttag av medlemskap
Vid flera styrelsemöten har diskussion förts om hur
förbundet ska kunna hjälpa klubbarna att behålla
tidigare medlemmar.
Det har emellanåt framkommit att enskild person inte
vet om att de inte längre är medlemmar eftersom de
inte fått – eller missat - besked att de inte betalt sin
medlemsavgift.
SVERAK har beställt en programutveckling (ännu ej i
drift) som kommer att innebära att när klubben
rapporterar EJ-medlem eller gör borttag av medlemskap
sänds ett ”automatmail” med besked till medlemmen
om detta.
Fördelar med denna hantering är att det blir en extra
påminnelse till de som inte betalt medlemsavgift (även
om klubben har gjort/kommer att göra en påminnelse
också). Bortsett från initial kostnad för utvecklingsarbetet sker påminnelse utan extra arbetsinsats och
kostnad för förbundet. Denna hantering kommer endast
att ske för medlemmar med registrerad e-postadress i
Sesam.

Axplock av beslut som gäller inom SVERAK
från den 1 januari 2015
•
Stamtavleavgift import/överföring
Årsmötet beslutade om höjning av stamtavleavgift
för import/överföring vilket innebär 500 kronor
(från 300 kronor).
•

Ordningsregel: Ärende till Disciplinnämnden (DN)
Under tiden ärendet behandlas får den anmälda
inte ägarändra sina katter.

•

Endast två utställningsarrangemang får avhållas
samma helg i Sverige.
För att utställningar ska få avhållas inom Sverige
helgerna efter varandra, ska vägkartans avstånd
vara minst 100 150 km mellan utställningsorterna.
Den först bokade utställningen har företräde.

•

Ett exemplar av katalog och resultatlista som anger
utställningsdatum ska kostnadsfritt skickas /
överlämnas till vardera: SVERAK, uträknare av Årets
Katt, samt domare, elever och assistenter som
tjänstgjort under utställningen. SVERAK ska erhålla
resultatlista på specificerat elektroniskt format
inom 14 dagar efter utställningen. […]
På SVERAKs hemsida (klubbsida) finns information
hur detta elektroniska formatet ska se ut.

•

Struken text: Åldern för huskatt bör vara lägst
uppskattningsvis sex månader. Detta innebär att
samma ålder för utställning gäller huskatt som för
raskatt – 4 månader.
Programutveckling i Aladdin kommer att ske.

•

Ny text: Det ska nomineras bästa huskatt inom
respektive hårlag och kön, under förutsättning att
katten uppfyller kravet för nominering (97 poäng).
Domare kan välja att avstå från att nominera även i
de nationella klasserna.

Viktigt att tänka på i Aladdin – från Sesam och FindUs
Databasen Sesam är grunden och facit som ”pekar ut”
aktuell och korrekt information till Aladdin, FindUs,
Sinbad, ID-register och nu även ”Mina katter”. I vissa fall
kan informationen mellan en fysisk stamtavla (utskrift
från stamboken) skilja sig från informationen i Sesam

BRI * 11 gäller i stället för BRI * 12 (kan vara
exempelvis ns 12 och ny 12).
Observera! Detta gäller endast rasen brittiskt
korthår!
Ögonfärg ska anges på höggradigt vita katter (alla
raser med EMS-kod 01 och 02) samt helvita katter
(EMS-kod w).
Tips: ange ögonfärg EMS-kod *62 på ”gamla” 01
och 02 där ögonfärg saknas – såvida inte utställaren
anger annat.
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Axplock av FIFe-beslut som gäller
från den 1 januari 2015
…delvis hämtat från M Wirth Färdighs ”bisittarens
rapport” – publicerad i sin helhet i Våra Katter nr 3/14.
Nedanstående är som sagt bara ett axplock av beslut.

Så här

Utställningsregler
•
•
•

•
•

•

Scandinavian Winner Show arrangeras i Norge,
Sverige och Finland.
Utställningsarrangörerna måste i domarlistan ange
landet (ISO-förkortning) där domarna vistas, inte
deras förbund.
Vid anmälningar till utländska utställningar måste
kattägaren skicka en kopia på anmälan till sin klubb
i enlighet med FIFe-förbundets regler (ingen skillnad
för SVERAK).
Utställningsarrangören behöver inte i förväg
meddela om breed-BIS tas ut eller inte.
Mobiltelefonförbudet i domarringen och panelerna
tas bort då många använder domare använder
smarta telefoner och läsplattor som medium för
standarder och regler.
Kravet på att utfärda transfers inom FIFe upphör.
SVERAK kommer självklart att fortsätta
tillhandahålla transfers till de som så önskar och
behöver det till sina exporterade katter.

Inte så här

Raser
Singapura (SIN) är godkänd från 1 oktober 2014.
Nya preliminärt godkända raser: selkirk rex (SRL/SRS) i
kategori II och thai (THA) i kategori IV.
Favorit i repris: Utställda katter, som tillhör preliminärt
godkänd ras erhåller bedömning och rangordnas men
tillåts inte tävla i högre klasser än 7 och 8; följaktligen
innebär detta att de inte kan erhålla högre certifikat än
CACIB och CAPIB. Utställda katter som erhållit maximalt
antal certifikat i klass 7 och 8 får endast delta ”utom
tävlan”. Katter som tillhör preliminärt godkäd ras får
tävla för Bäst i Variant, men får inte nomineras till Best
in Show eller utses till Best in Show.
De tävlar dock ”fullt ut” i våra nationella klasser.
Färger
Långhårsutfall i brittaveln kommer att registreras som
BLH non * (brittiskt långhår)
Från årsskiftet är koden *25 (tickad) godkänd för brittiskt
korthår.
Lite om burpoolen
Vår leverantör och reparatör av burar, bord med mera i
burpoolen har informerat att de nu använder en ny typ
av förzinkning. Det så kallade surzink ersätts med alkalisk
zink – mer miljövänligt och mer hållbart enligt uppgift.
Däremot är den lite mattare i ”färgen”.
Observera - nya direktiv! Rampen i burpoolen ska
placeras liggande (längs långsidan) i container (se bild) –
inte stående.

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 måste vara 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.

