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VIKTIGA DATUM
31 januari

Sista datum för anmälan till SVERAKs
årsmöte 2014

14 februari

Kallelse till årsmötet 2014 kommer att
vara utsänd senast detta datum

15 februari

Prisutdelning tävlingen Årets Katt i
Örebro

15-16 mars

SVERAKs årsmöte i Malmö

VIKTIGA BESLUT FRÅN SVERAKS STYRELSEMÖTEN
Protokollen finns publicerade på SVERAKs hemsida.
Rekommendation att godkänna testresultat
Vid styrelsemöte nr 6/13 diskuterades fråga om återbetalning av anmälningsavgift till utställning om det fanns
intyg/testresultat för sjukdom. SVERAKs styrelse
rekommenderar SVERAK-klubbar att godkänna aktuellt
testresultat för de smittsamma tarmparasiterna Tritrichomonas foetus och Giardia intestinalis oavsett om
SVERAKs blankett för uteblivet deltagande vid utställning
används.
Avelsgodkännande av LaPerm
140101 blev laperm långhår/korthår – LPL/LPS – godkänd som preliminärt godkänd ras.
Styrelsen har beslutat att samma regler ska gälla för
LPL/LPS som för andra redan godkända raser, bland
annat ska katter som är registrerade i RX-stamboken
vara avelsgodkända för att registrering av kull ska ske.

Medlem från annat förbund som vill bli
medlem i en SVERAK-klubb
Från 140101 gäller nya regler i samband med byte av
förbund. Detta innebär att beslut fattas mellan berörda
länder och att FIFe går in som part endast om oenighet
skulle uppstå.
För SVERAKs del rör detta ett fåtal personer. Principiellt
brukar SVERAK inte ta emot medlemmar från andra
länder/förbund med undantag från Åland eftersom
Suomen Kissaliitto bett SVERAK att acceptera dessa
medlemmar eller för det fall en i Sverige boende person
önskar bli medlem i SVERAK.
Om ni får en förfrågan från enskild person – nu med i
annat FIFe-förbund – som vill bli medlem i SVERAKklubben gäller:
•

Personen ska vara boende i Sverige

•

Personen ska genom kontakt med sitt tidigare FIFeförbund ha begärt utträde och ha en skriftlig bekräftelse att det inte föreligger oklarheteter
(ekonomiska eller annat).

•

Om ni får detta skriftliga besked från berörd person
ska detta sändas (gärna via e-post) till SVERAKs
kansli fvb SVERAKs styrelse

•

Om personen är med i ett annat förbund än FIFe
ställs inte ovanstående krav – även om det är en
fördel att få information att inga oklarheter finns i
det tidigare förbundet.

•

Om personen har ett FIFe-stamnamn följer detta
med – utan extra kostnad.

•

Om personen har ett icke FIFe-stamnamn får
ansökan om stamnamn ske till reducerad avgift
(1 000 kr). Detta gäller under förutsättning att någon form av bekräftelse av registrerat stamnamn
bifogas ansökan (stamnamnsbevis, brev om godkännande eller liknande).

•

För de katter som ska överföras från ett FIFeförbund till ett annat ska transfer utfärdas enligt
FIFes regler. Detta för att katten ska kunna registreras i ny stambok. Detta innebär att enskild person,
boende i Sverige och nu vill medlem i SVERAK, men
som varit medlem i exempelvis det danska FIFeförbundet, måste begära transfer på samtliga katter som ska överföras till SVERAKs stambok. Detta
kan betinga höga kostnader för berörd person. Vid
styrelsemötet beslutades att Annette Sjödin tar kontakt med de nordiska förbunden för att efterhöra
om det är möjligt att utfärda ”transfer i klump” för
det fall en uppfödare vill registrera samtliga katter i
ett annat FIFe-förbund. Vad som händer i denna
fråga återkommer vi till…

Fler krav för att ansöka om ”kontrollavel”
Följande gäller:
•

enskild medlem ska vara diplomerad uppfödare
samt ha grundläggande kunskaper i genetik och
rasstandard

•

enskild medlem ska ha fött upp minst tre kullar
(aktuell ras om ansökan rör av FIFe godkänd ras)

•

enskild medlem ska ha varit medlem i SVERAKansluten klubb minst tre år

Reviderade blanketter och latkatter som rör ”kontrollavel” kommer inom kort att publiceras.
Jordbruksverket om Kattens Dag
SVERAK har mottagit en skrivelse från Jordbruksverket
där det uppmärksammas att det inte är tillåtet att hålla
katter i bur annat än i vissa undantagsfall bland annat på
utställning, tävling och prov och vid transport i samband
med utställning och tävling.
SVERAKs styrelses uppfattning är att katter som visas
under Kattens Dag deltar i utställning och tävling eftersom klubben låter sina medlemmar visa upp katter
och på ett eller annat sätt blir dessa katter bedömda.
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SVERAKs stambokföring
och testresultat på stamtavlor och i FindUs
SVERAKs styrelse, Michael Wirth Färdigh och Annette
Sjödin har tillsammans med SVERAKs kansli, Agneta
Färdigh, utfärdat stamtavlor och transfer, granskat
stamnamn, registrerat ägarändringar med mera under
stambokförare Cecilia Wennergrens ledighet. Även
under första veckan i februari kommer så att ske - detta
för att ge Cecilia möjlighet att fokusera på de stamtavlor
som inkommit för överföring från annat förbund.
Vid styrelsemötet nr 6/13 rapporterades att hälsoprogrammet för abessinier/somali visas fel i FindUs
eftersom programmet räknade efter gamla regler.
Michael, t.f. stambokförare, konstaterade att det inte
bara var detta hälsoprogram som visade fel. Även den
automatiserade spårningen av hälsostatus för övriga
raser räknade efter gamla regler. Detta innebar att det
inte bara var i FindUs som felet uppstod utan även i
utskrift av stamtavla. Om båda föräldradjuren eller
tidigare generation är fritestade ska detta med automatiskt registreras på berörda individer flera generationer
framåt. Arbete har påbörjats att rätta upp dessa fel och
inom kort kommer rättningarna att ”slå igenom” fullt ut i
FindUs.
NYA BLANKETTER VID UTSTÄLLNING, LATKATT VID
BURPOOL OCH NY ANNONS FRÅN ROYAL CANIN
Under vecka 6 kommer flera nya och omarbetade
blanketter som rör utställning att publiceras på SVERAKs
klubbsida. Vi kommer att länka till de nya blanketterna
även från ”Klubbaktuellt” så håll ögonen öppna.
En viktig förändring är att klubbarna framöver aktivt
måste beställa resultattavlor om dessa ska erhållas från
Royal Canin.
Ny annons – för placering på sista sidan i utställningskatalogen har kommit från Royal Canin och finns att
hämta på klubbsidan.
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.
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.

FAVORITER I REPRIS!
Titel i SVERAKs stambok
Ofta uppdateras titel i SVERAKs stambok (blir synlig i
FindUs), när den är erhållen på en SVERAK-utställning, i
samband med att rapport och resultatlista hämtas från
Aladdin. Av praktiska skäl sker detta inte när annat
utställningsprogram används.
Om titel saknas – eller om titel är tagen i annat land –
ska kopia sändas av bedömningssedel (eller "diplom")
från den utställning där katten erhöll titeln till SVERAKs
kansli, per post eller e-post. På bedömningssedeln ska
kattens namn vara påfört av utställningssekretariatet,
och kattens registreringsnummer i SVERAK ska framgå.
Skicka inte alla bedömningssedlar med certifikat - endast
den slutliga där titel erhölls.
Har katten tagit titel men titeln är ej påförd på bedömningssedeln? Då ska man inte skicka direkt till SVERAK
utan följande tillvägagångssätt gäller:
Titel tagen utanför Sverige: Utställarens klubb kontrollerar underlag på tidigare erhållna certifikat samt äger rätt
att konfirmera och godkänna tagen titel. Utställarens
klubb meddelar SVERAK om tagen titel genom att
skriftligt meddela, via post eller e-post; ny titel, kattens
namn, reg.nr, ägarens namn samt kattklubb. Bedömningssedlar behöver inte insändas.
Titel vid SVERAK-utställning: Utställaren kontaktar
arrangerande kattklubb för kontroll och påförande av
titel. Utställningsarrangerande klubb meddelar SVERAK
om tagen titel samt om ändring skett i redan insända
resultatlistor.
Tips: Är man osäker på om titeln finns i Sesam? Besök
FindUs - SVERAKs stambok på nätet och sök fram berörd
katt – klicka på namnet för att komma till kattbilden. Där
kan du se vilken/vilka titlar som finns registrerade.
Uppmana alla att läsa publicerade ”LATKATTER” på
SVERAKs webbplats – under/bredvid blanketter
Ett stort antal nya latkatter, information och omarbetade blanketter har publicerats på SVERAKs webbplats.
Vi rekommenderar samtliga klubbar att göra en länk till
blankettsidan samt uppmana alla att läsa latkatter innan
de skickar in blanketter. Tänk på att det inte är lämpligt
att spara den på egen webbplats eftersom uppdatering
av latkatter och blanketter sker kontinuerligt.
Det är beklagligt men trots en mycket utförlig latkatt för
registreringsanmälan insänds otroligt många felaktiga
och ej kompletta registreringsanmälningar till SVERAKs
kansli – inte minst från diplomerade uppfödare!
Om latkatten följs - punkt för punkt - ska detta inte
inträffa. Istället tar felaktigheterna onödigt mycket tid
för alla berörda parter; klubbens avelssekreterare,
SVERAKs stambokförare och uppfödaren själv – samt
försenar skick av stamtavlor.

