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Förbundsinformation
bilaga till utskick nr 3/12 – avsänt den 2 november 2012

Cirkulärutskick och förbundsinformation
SVERAKs kansli sänder inte längre datumstyrda och/eller
regelbundna utskick - dessa sänds vid ”behov”; besked
från DN, avstängningslista och liknande – så det kan gå
ett tag mellan gångerna.
Information om när utskick sänds publiceras på klubbens
aktuelltsida där även länk till denna förbundsinformation
(som pdf) finns att läsa.
Med detta utskick följer mycket information och många
bilagor: om årsmötet, Kattens Dag, tolkningar/klarlägganden mm.
Lite förtydliganden om några av de bilagor som bifogas
detta utskick
Sammanställning ”principbeslut”/tolkningar/arbetsrutiner som rör förbundet SVERAK, SVERAKs
förtroendevalda samt förbundskansli
Det har vid flera tillfällen konstaterats att det är av vikt
att beslut som är att betrakta som principbeslut – och
därigenom blir en form av prejudikat – i någon form
samlas eller införs på plats som det berör. Exempelvis
finns flera principbeslut i dagens regelverk som ”Nationellt förtydligande” eller ”Nationell information” men det
finns fler beslut som inte kan härledas till paragraf i
regelverket.
Kvarvarande principbeslut och tolkningar har nu sammanställts.
Denna information kommer även att publiceras på
SVERAKs webbplats.
SVERAKs uppfödardiplomering –
Styrelsebeslut och klarläggande
E Löwdin och SVERAKs kansli, A Färdigh – tidigare
arbetsgruppen för framtagande av förbundets uppfödardiplomering – har sammanställt information om
viktiga punkter att tänka på för diplomerade uppfödare.
Denna information kommer även att publiceras på
SVERAKs webbplats.
SVERAKs ekonomiska rutiner 2012/2013
Uppdaterade/kompletterade ekonomirutiner efter
genomgång av ”principbeslut”.
Viktig information om SVERAKs burpool – avgifter 2013
Bland annat har styrelsen fattat beslut om ny hantering
av desinficering av burar samt beslutat om
nya/förändrade avgifter.
Kostnaden för burpoolsunderhåll är extremt hög –
under de senaste månaderna har den uppgått till cirka
100 000 kr – och dyrare lär det bli!! Ta hand om burpoolen och hjälp till att hålla kostnaderna nere!!
Information och checklista vid användandet av
SVERAKs burpool
Denna viktiga information – som omfattar allt från
bokning till lastning – kommer även att publiceras på
SVERAKs webbplats (klubbsida).

Blanketten ”Veterinärt besiktningsintyg” (svensk
version)
SVERAKs blankett ”Veterinary exam form” utkom i slutet
av 2011 och flera veterinärer och uppfödare har framfört
önskemål att den ska finnas i svensk version.
Denna blankett är nu framtagen och nu kan kattägaren
själv ta med blankett (där katt- och personuppgifter
redan är ifyllda) till veterinären.
Värderingsnorm för raskatt 2012/2013
SVERAKs värderingnorm för raskatt – ett riktmärke vid
skadereglering och vid tecknande av livförsäkring –
sammanställdes och distribuerades till försäkringsbolag
år 2002 och en uppdaterad version distribuerades år
2005. Försäkringsbolag – men även privatpersoner – har
efterfrågat en uppdaterad version av denna norm.
”Värderingsnorm för raskatt 2012/2013” kommer inom
kort att distribueras till försäkringsbolag. Den finns redan
publicerad på SVERAKs webbplats.
Viktiga datum
2012
22 november Rättning av diplomeringstest
1 december Motioner till SVERAKs årsmöte 2013 ska
vara SVERAKs kansli tillhanda
2 december

1:a ADVENT KATTENS DAG

1-2 december Styrelsemöte i Borås
13 december Rättning av diplomeringstest
22 december – 6 januari
Kansliet är helgstängt
2013
7-11 januari Ändrade telefontider på kansliet
Kansliet kommer inte att vara helt stängt – däremot
gäller telefontid: måndag-torsdag kl. 9.30-12.30.
15 januari
Ärende/fråga (ej motion) som ansluten
klubb väcker till behandling ska vara SVERAKs kansli
tillhanda
1 februari
Sista datum för anmälan till SVERAKs
årsmöte 2013
2 februari

Prisutdelning tävlingen Årets Katt i Örebro

15 februari Kallelse till årsmötet 2013 kommer att
vara utsänd senast detta datum
16-17 mars

SVERAKs årsmöte i Sundsvall

FIFe World Show 2015
Äntligen är det vår tur!! SVERAK kommer att stå som
arrangör av FIFe World Show 2015 – mer information
om detta arrangemang kommer förstås framöver!
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SVERAKs årsmöte 2013
SVERAKs årsmöte 2013 – nu bär det av lite längre norrut
än tidigare år. Hotell Södra Berget i Sundsvall – här
kommer vi för katten!
Vi vill påminna klubbar, förtroendevalda och övriga att
det nu är dags att

Boka julhälsning i Våra Katter nr 6/12
Hade ni annons förra året och vill ha samma annons
detta år? Meddela det i samband med bokning – senast
den 27 november till David, david@tuppreklam.se
Kostnad för julhälsning (visitkortsstorlek) är 300 kronor.
Förskottsbetala och ange tydligt vad inbetalningen avser.
Om förskottsinbetalning ej skett före utgivning av
nr 6/12 utgår faktureringsavgift om 100 kronor.

Utställningsresultat och tävlingen Årets Katt
Vi kan bara beklaga det dröjsmål som varit med publicering av utställningsresultat på SVERAKs webbplats!
I samband med styrelsemöte nr 4/12 diskuterades hur
förbundet på ett snabbare sätt skulle kunna få ut
utställningsresultat på webbplatsen samtidigt som en
enklare hantering av uträkning av tävlingen Årets Katt
skulle kunna ske. Michael Wirth Färdigh åtog sig att
försöka skapa ett program (i excel) som skulle hämta
tävlingsresultat direkt från utställningsprogrammet
Aladdin – detta program är nu verklighet!
Det blir skillnad mellan publicerade resultat: uppgifterna
som presenteras under året är de uppgifter som finns i
aktuell utställningskatalog. Detta innebär att kattens
uppgifter under året; titel, färg, ägare, kastreringsstatus,
kan variera. Vid presentation av slutlig Årets Kattlista
kommer aktuell information om katten och dess ägare
att hämtas från SVERAKs stambok och ägarregister och
därigenom uppdateras. Detta bland annat för att
säkerställa att rätt person erhåller brev inför prisutdelning inom tävlingen Årets Katt.
Detta nya program innebär att tidigare hantering, som
har varit att anställd personal manuellt registrerat
utställningsresultat i databasen Sesam utifrån inskickade
kataloger och resultatlistor och därefter skapat lista för
publicering på SVERAKs webbplats, nu upphör.
Prisutdelning Årets Katt
Vid styrelsemöte nr 5/12 beslutades att prisutdelning
tävlingen Årets Katt äger rum lördagen den 2 februari
2013 vid Nerikes Kattklubbs, NERK, domarsupé i Örebro i
samband med utställning.

Styrelsen hade från början tänkt att årsmötet skulle
arrangeras i Umeå eller Luleå men det förelåg bland
annat en del problem med konferenslokal i anslutning till
hotellet så vi fick söka lokal på annan ort.
Att resa inom Sverige innebär avstånd – detta är ett
faktum vi alla vet om – och årsmötet 2013 innebär att
fler klubbar än vanligt får långa resvägar. Därför är det
viktigare än någonsin att i god tid boka biljetter – för att
på så sätt hålla resekostnaderna så låga som det någonsin går.
Anmälan – delegat och eventuella åhörare
Anmälan ska vara SVERAKs kansli tillhanda senast den 1
februari 2013. Det går utmärkt att sända anmälningsblanketten via e-post till sverak@sverak.se från ”känd”
klubbadress.
Om klubben avser att delta men ännu inte utsett delegat
rekommenderas att anmälan sker med preliminärt
angivna namn. Ändring av namn/personuppgift kan ske
fram till årsmöteshelgen under förutsättning att samma
bokningsalternativ som angetts vid anmälan kvarstår.
Lokal för SVERAKs årsmöte är bokat främst för klubbdelegater – därför ges inga garantier att anmälda åhörare
kan erbjudas plats vid bord. Årsmöteslokalen i Sundsvall
är dock så pass stor så vi troligen kan utlova plats vid
bord för dessa. Vi planerar inte plats för eventuellt
tillkommande åhörare – som inte förbokats/betalts via
kattklubb. Det är alltså klubben som anmäler åhörare
som är betalningsansvarig för hotellrum/mat samt
eventuella övriga kostnader.
Åhörarnas kostnad förskottsbetalas till bg 630-2962 eller
pg 63 02 96-2 – ange tydligt vad inbetalningen avser.
Inbetalning ska vara SVERAK tillhanda senast den 12
februari 2013. Har betalning ej bokförts detta datum
beaktas inte anmälan.
OBS! Anmälan är bindande! Fullständig avbokning (utan
att annan delegat träder in) ska ske skriftligen (gärna via
e-post) till SVERAKs kansli. Vid avbokning efter den 14
februari 2013 kl. 24.00 gäller full betalning.
Från TUK - utställningsinformation på engelska
”Showing in Sweden”
Gränserna öppnas och allt fler icke svensk-talande ställer
ut på SVERAK-utställningar! TUK har sammanställt en
engelsk utställningsinformation, med utdrag från
SVERAKs nationella tillägg. Denna finns publicerad på
”utställningskalendariet”.
Uppmaning från TUK - tänk på att göra en engelsk
inbjudan och publicera denna på er hemsida.
Förslag på en engelsk inbjudan har sedan början av 2012
funnits att hämta på SVERAKs webbplats - klubbsida.
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Ras-BIS är tillåtet från den 20 oktober 2012

På gång…

110101 trädde ny FIFe-regel i kraft rörande Ras-BIS.

Arbete med rasfolder har pågått ett tag och SVERAK
inväntar nu Royal Canins del i framtagandet.

Med tiden har intresset för Ras-BIS ökat och TUK föreslog till styrelsemöte nr 5/12 att det tidigare beslutet
(fattat vid styrelsemöte nr 4/10) att ej tillåta Ras-BIS
ändras.
Styrelsen beslutade att tillåta Ras-BIS vid internationella
SVERAK-utställningar och att detta beslut gällde per
omgående (dvs från 121020).
Praktiskt innebär detta att NOM/BIS inte räknas till Årets
Katt utan endast BIV för den kategori där Ras-BIS delas
ut. Om Ras-BIS arrangeras ska information om Årets Katt
anges på inbjudan.
Från TUK – Kontrollera medlemskap vid anmälan till
utställning
Vi vill göra samtliga klubbar uppmärksamma på att nu
när utställningsarrangerande klubb själv får bestämma
om man tillåter utställare att skicka anmälningar direkt
utan att de går via egen klubbs utställningssekreterare,
är det av största vikt att man kontrollerar att utställaren
är medlem i en av SVERAK och FIFe godkänd
klubb/förbund.
Detta gör man enklast genom att använda Aladdin där
man automatiskt får klubbtillhörighet på utställaren
(gäller endast SVERAK-medlemmar).

Inom kort kommer separata raspresentationer (som pdf)
att publiceras på SVERAKs webbplats för de klubbar som
vill använda dessa vid utställningar eller andra sammanhang.
Viktiga styrelsebeslut som gäller
från den 1 januari 2013
Styrelsebeslut:
Kostnad vid försändelser utanför Sverige
Sedan flera år tillbaka har förbundet, för att täcka den
ökade portokostnaden, differentierad avgift för Våra
Katter som sänds till enskilda klubbmedlemmar utanför
Sverige. Som en konsekvens borde även portokostnaden
täckas för det fall beställning av stamtavla, transfer,
uppfödardiplomering och liknande sker.
Styrelsen har beslutat att vid försändelse av stamboksärenden och liknande som sker utanför Sverige tillkommer en kostnad om 50 kr per försändelse. Denna avgift
inbetalas samtidigt med exempelvis avgift för registreringsanmälan.
För det fall korrekt betalning ej skett sänds betalningspåminnelse till berörd klubb fvb till berörd person.

Efter anmälningstidens slut skickas en lista till utställningssekreteraren i berörda klubbar där man upplyser
om vilka av klubbens medlemmar som anmält till berörd
utställning. Det är då också av största vikt att utställningssekreteraren noga kontrollerar att samtliga tillhör
klubben och omgående rapporterar eventuella felaktigheter.

Styrelsebeslut:
Förslag till omorganisation inom SVERAK
Under 2012 har en projektgrupp, bestående av Ingrid
Björkman, Lotta Falk och Michael Wirth Färdigh arbetat
fram ett förslag till organisationsförändring.

Kontrollera medlemskap i Sinbad

Med anledning av detta har en ny arbetsrutin införts för
SVERAKs kansli.

En enig styrelse ansåg förslaget vara bra och genomtänkt
och styrelsen beslutade att presentera förslaget till
SVERAKs årsmöte 2013 samt motionera om en stadgeändring och uppmana till att en försöksverksamhet i den
nya organisationen träder i kraft per omgående efter
årsmötet 2013.

För det fall stamnamnsansökan eller registreringsanmälan inkommer kansliet via kattklubb – där medlemmen
inte är rapporterad som huvud- eller familjemedlem hanteras inte ansökan/expedieras inte stamtavlor.

Rasråd: Styrelsen konstaterade och beklagade att
rasråden - för SVERAK som förbund likväl som för de
enskilda rasrådsmedlemmar – inte blivit och inneburit
det man hoppades.

SVERAKs stambokförare kontaktar medlemsansvarig
samt den som attesterat underlaget i berörd klubb för
att informera om problemet och hantering. Så snart
enskild person är rapporterad som huvud- eller familjemedlem hanteras ansökan/expedieras stamtavlor.

RAK har, tillsammans med SVERAKs kansli, informerat
enskilda aktiva och eventuellt blivande rasrådsmedlemmar att inbetalning av råsrådsavgift ej ska ske för 2013 –
i avvaktan på årsmötets beslut.

Genom medlemsrapportprogrammet Sinbad kan klubbar
ha en kontinuerlig kontroll om medlemskap.

Det förslag som presenterades för styrelsen avser
framför allt minskning av antalet ledamöter inom
förbundsstyrelsen samt att SVERAKs rasråd upphör.

Styrelsebeslut:
Avgifter i samband med SVERAKs burpool
…bifogas som ett separat dokument med detta utskick.
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Huskattskull inte tillåtet…
På förekommen anledning har styrelsen diskuterat
frågan huruvida det är tillåtet för enskild klubbmedlem
(uppfödare) att ”registrera huskattkull” genom att
beställa huskattbevis?
Enligt SVERAKs stadgar, 1.3 är SVERAKs SVERAKs syften
att: inte medverka till avsiktlig avel på katter där avkomman ej är berättigad till registrering i stamboken
Det är alltså under inga omständigheter tillåtet för
SVERAK-medlem att medvetet para huskatt+huskatt
eller huskatt+raskatt och därigenom få en huskattkull.
Skulle situation finnas där en SVERAK-medlem exempelvis från en annan icke SVERAK-medlem tar hand om en
huskatt som redan är dräktig eller redan nedkommit
med en kull är detta inte att betrakta som medveten
avel.

Sinbad – rapporteringsstopp Våra Katter nr 6/12 och
”slutlista” för 2012
Rapportstopp inför Våra Katter nr 6/12 är - för Sinbadanvändare - den 9 december
Medlemsantal efter utgivning av Våra Katter nr 6/12
betraktas mer eller mindre som ”slutlista” per 121231 –
detta eftersom klubben under året kontinuerligt ska ha
rapporterat samtliga H (huvud-), F (familje-) och HHe
(huvudheders-) medlemmar.
Dessa medlemmar lär ha haft någon form av aktivitet
under året och H och HHe har erhållit Våra Katter till
reducerad avgift.
Om huvudmedlem rapporteras mellan perioden den 931 december utgår vi från att denna ska räknas in som
medlem under 2012 (såvida inte medlemmen är H, F
eller HHe i annan klubb). Våra Katter nr 6/12 kommer då
att sändas retroaktivt och klubben faktureras denna
kostnad.

REKs ordförande L Madej kommer att skriva riktlinjer för
bakgrund och syftet med huskattbevis. Bland annat att
huskattbevis inte betraktas vara registrerad i stambok
och att primär avsikt med huskattbevis är att huskattägare ska få möjlighet att ställa ut sin huskatt.

Finns frågor - kontakta SVERAKs kansli.

Kattens Dag

Vi rekommenderar på nytt de klubbar som har kvar "EJ"medlemmar att kontrollera och ta bort dessa.

Att fira Kattens Dag den första Advent är sedan 1983 en
SVERAK-tradition! Även detta år kommer SVERAKanslutna klubbar att erhålla material.
Med detta utskick följer anmälnings-/beställningsblankett. Denna finns även att hämta på SVERAKs
webbplats (klubbsida).
Sänd beställning – tydligt ifylld - till SVERAKs kansli via
post, e-post eller fax. Om klubben planerar aktiviteter på
flera platser sänds ett dokument per aktivitet. Beställning ska vara kansliet tillhanda senast torsdagen den 22
november 2012.
Klubben erhåller – utan kostnad – följande material:
•

5 exemplar (eller fler) av Kattens Dag-affisch A4 Uppgift om plats och tid - på affischen finns plats
för klubbens logotyp
•
2 exemplar Tidningen Våra Katter - tidigare utgivna
nummer fram till nr 4/12
•
10 exemplar (eller fler) av Informationsfolder
”Tryggt för katten” - om SVERAK och vårt IDregister att delas ut till besökare och inom klubben
för information om SVERAKs ID-register
•
5 exemplar (eller fler) av Anmälningsblankett till
SVERAKs ID-register för redan ID-märkt katt
Anmälningsblanketten i form av ett A5-vykort – att
delas ut till besökare och inom klubben
•
1 st (eller fler) av A4-affisch om SVERAKs IDregister som sätts upp synlig för besökare.
Royal Canin kommer, på olika sätt, att sponsra och gynna
de klubbar som har arrangemang samt även i år utlysa
en tävling (bifogas detta utskick).

Om inte särskilda skäl meddelas kommer vi inte – fram
till årsskiftet 2012/2013 - att hantera borttag av medlemmar med medlemstyp H, F eller HHe.

Medlemsavgift faktureras i början av januari 2013 baserad på antalet H, F och HHe per 121231.
Antalet medlemmar ligger även till grund för röstetal vid
SVERAKs årsmöte 2013.
Observera! Medlemsansvarig har fått allmänt lösenord
till Sinbad (insyn – ingen redigeringsmöjlighet). Det är
viktigt att exempelvis avels- och utställningssekreteraren
kontrollerar bland annat medlemskap genom Sinbad. På
personbild (klicka på personnamn för att komma dit)
finns uppgift om stamnamn och stamnamnsinnehavare,
diplomeringsstatus med mera.

