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Protokoll fört vid SVERAKs ordinarie årsmöte
21-22 mars 2009, Scandic Plaza samt Bellonasalen i Borås
1. Upprop och fastställande av röstlängd
Förbundsordförande Annette Sjödin hälsade alla välkomna och förklarade SVERAKs årsmöte 2009 öppnat kl. 09.00.
En tyst minut hölls för att hedra FIFe-domaren och SVERAK-eldsjälen Gun Berg Forsberg som avled i slutet av 2008.
SVERAKs styrelse, närvarande förtroendevalda, anställd personal, ”mentometermän” och samarbetspartner Royal Canin
presenterades. Allmän formalia och information följde.
Sittande vid podiet var förbundsordförande Annette Sjödin, vice ordförande Eva Porat samt förbundsekonom Michael Wirth
Färdigh samt övrig närvarande förbundsstyrelse.
Upprop av närvarande klubbar genomfördes och röstlängden fastställdes till 223 röster; kvalificerad majoritet 149 röster, enkel
majoritet 112 röster.

Medlemsklubb
ADC, Art Deco
Marie-Ann Strand & Bertil Hansson
AK, Amica Kattklubb
Liza Gidlund & Jenny Isaksson
ALFA, Alfakatten
Per Schoerner
ARC, Kattklubben Arctica
Anna-Karin Lénshof & Conny Björnfot
ASK, Absolut Kattklubb
Monica Einarsson & Peter Hasselbom
BIK, Billingebygdens Kattklubb
Eva-Helena Hall & Christina Wåhlgren
BIRKA, Skogkattklubben Birka
Eta Kvarnbergs & Christina Gustavsson
BJK, Björkstakatten
Natali Lund & Jonas Wiksten
BK, Föreningen Boråskatten
Solweig Persson & Annika Emanuelsson
CCC, City Cat Club
Timo Saukkila & Catharina Lövgren
CK, Calmare Kattklubb
Marie Strandberg & Kristina Nilsson
DK, Dackekatten
Weine Johansson & Anders Johansson
DÄK, Dalälvskatten
Maja Karlsson & Syliva Erikers
ELK, Elfsborgskatten
Cecilia Gylling & Theres Haglund
FMK, Föreningen Mästerkatten
Anne Nordström & Camilla Hindorf
FRÄS, Fräsets Kattklubb
Kenneth Wikström
GEK, Gestrica Kattklubb
Annika Ågren & Eva Jakobsson
GRK, Göteborgs Raskattklubb
Ingela Malmsten & Ulrica Olofsson
HJK, Hjärtekatten
Ingen uppgift om deltagande har inkommit
HÄK, Hälsingekatten
Anmält ej deltagande
JKK, Järva Kattklubb
Conny Jansson & Arne Grundberg
KKK, Karlstads Kattklubb
Anmält ej deltagande
KKoJ, Kattklubben Katten och Jag
Anmält ej deltagande
KLÖS, Kattklubben Klöset
Irene Eriksson & Helena Larsson
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LK, Linköpings Kattklubb
Ann-Christin Johansson & Cicci Karlsson
MEK, Medelpads Kattklubb
Kurt Rosenholm & Solveig Rosenholm
MIN, Min Kattklubb
Carin Mikkelä & Elsie Winnberg
MLK, Mälarkatten
Kicki Ahlros & Kristoffer Norrgran
MSK, Mellansvenska Kattklubben
Mikaela Blank & Kristina Osterling
NERK, Nerikes Kattklubb
Lena Böörs & Barbro Åberg
NOS, Norrskenskatten
Ulla Marklund & Pia Degerman
OCC, Oci Cat Club
Annika Taffo & Agneta Glennsten
PK, Perserkatten
Lena Söderstedt & Eva Söderstedt
RHK, Ras- och Huskatten
Uffe Rosenqvist & Sune Christensson
RYSS, Ryssfolket
Yvonne Torstensson & Kenneth Eklind
SC, Speed Cat
Anne Rönn & Peter Buer
SK, Stockholms Kattklubb
Inger Nilsson & Katarina Östh-Kopp
SKKK, Skånes Kattklubb
Barbro Helmer & Ingeborg Ekstrand
SKV, Kattklubben Skvadern
Ingen uppgift om deltagande har inkommit
SL, Siameslinjen
Yvonne Lubkowitz & Lillemor Forsström
SOL, Solkatten
Sara Hedenström & Lisbeth Grahn
SPIN, Spinneriet
Merlyn Lindahl & Lisa Sillanpää
SUK, Sundsvalls Kattklubb
Urban Widmark & Anette Sundman
SVISS, Kattklubben SVISS
Ulla Valldén & Rose-Marie Larsson
SYDK, Föreningen Sydkatten
Camilla Olin & Marika Monsen
SÄKA, Sällskapskatten
Ingen uppgift om deltagande har inkommit
SÖK, Storsjökatten
Wiveca Mesch
TBK, Tjustbygdens Kattklubb
Jeannette Gagner & Anki Lindgren
TCC, Top Cat Club
Ulrika Larsson
UK, Uppsala Kattklubb
Anne Svensson & Susanna Lundström
VK, Västsvenska Kattklubben
Anders Eriksson & Kicki Thenberg
VRK, Västerås Kattklubb
Marina Walström & Margaretha Backhurst
VÄK, Värmlands Kattklubb
Inger Andersson & Johan Asp
X-K, X-Katten
Anmält ej deltagande
ÄK, Föreningen Ädelkatten
Annika Hedhag & Lotta Kragh
ÖKN, Örnsköldskatten
Anmält ej deltagande
ÖSTK, Östkatten
Mona Abrahamsson & Anna Brinklin
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2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Årsmötet beslutade att kallelse skett i behörig ordning.
3. Fastställande av dagordning
Styrelsen föreslog att motion M14/08, förslag till ny organisation att besluta för andra gången samt M9/09, förslag till justering
av M14/08 behandlas mellan punkt 9 och 10. Samtidigt bad styrelsen årsmötet att godkänna en av styrelsen nyväckt fråga
rörande klubbar som häftar i skuld till förbundet.

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att behandla M14/08 och M9/09 mellan punkt 9 och 10 samt att godkänna
styrelsens nyväckta fråga. Därefter fastställdes den föreliggande dagordningen.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av ordförande för mötet
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Eva Porat, NERK, som
årsmötesordförande under årsmöteshelgen. I och med detta val lämnade SVERAKs förbundsordförande över ordförandeklubban
till årsmötesordförande.

Val av bisittare till årsmötesordförande
Britt-Maria Johansson, NERK
Stellan Spetz, ÄK
Alva Uddin, LK
Saknas

114 röster
78 röster
27 röster
4 röster

Årsmötet beslutade, efter votering, att i enlighet med valberedningens förslag välja Britt-Maria Johansson, NERK, som bisittare
till årsmötesordförande under årsmöteshelgen. Britt-Maria Johansson flyttade upp till podiet att sitta bredvid Eva Porat.

Sekreterare för mötet
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja SVERAKs kansli som
årsmötessekreterare under årsmöteshelgen. Som sekreterare för SVERAKs kansli utsågs Agneta Färdigh.

5. Val av två protokollsjusterare och två rösträknare
Protokollsjusterare 1
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Bertil Hansson, ADC att justera
årsmötesprotokollet både lördag och söndag.

Protokollsjusterare 2
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Ulrica Olofsson, GRK att justera
årsmötesprotokollet både lördag och söndag.

Rösträknare
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Rolf Jonsson, NERK och Rolf Kimnäs,
NERK, som rösträknare under årsmöteshelgen.
6. Föregående årsmötesprotokoll
Justering av 2008 års årsmötesprotokoll, sidan 11, § 13: Val av förbundsekonom 2 år.
Enligt SVERAKs stadgar ska förbundsordförande och förbundsekonom väljas med omlottliggande mandatperiod. Vid årsmötet
2008 uppmärksammades inte felet i valberedningens underlag där både ordförande och ekonom valdes på två år. För att
åtgärda detta misstag ställde förbundsekonom Michael Wirth Färdigh sin plats till förfogande vid detta årsmöte – samtidigt som
han meddelade att han ställde upp för omval.
Efter denna justering beslutade årsmötet att lägga årsmötesprotokollet från den 15-16 mars 2008 till handlingarna.
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7. Årsredovisning 1 januari – 31 december 2008
Årsredovisningen omfattar styrelsens inklusive rådens och kommittéernas verksamhetsberättelse, verksamhetsberättelse från
Disciplinnämnden, verksamhetsberättelse från Svenska Forskningsfonden för katt, styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och
resultaträkning) samt revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Förbundsstyrelsen redogjorde i korthet för verksamheten under året som gått. Flera av de projekt som arbetats med under året
redovisades som separata punkter under helgens möte.
Förbundsekonomen informerade att tekniken ställt till problem såtillvida att det inte fanns, som det var planerat, någon
uppkoppling mot internet i årsmöteslokalen – vilket föranledde en del förändringar i presentationerna.

Rapport Uppfödardiplomering
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh presenterade projektet Uppfödardiplomering genom ett bildspel. Arbetsgrupp
för projektet har varit Ewa Löwdin och Agneta Färdigh samt Michael Wirth Färdigh – programmering
Projektet invigdes den 1 november 2008. Från den 1 november–31 december 2008 diplomerades 97 uppfödare och
fram till den 21 mars 2009 var 276 uppfödare SVERAK-diplomerade. Under denna period blev 93 % godkända vid första
testtillfället.
Avgift för test är (fn) 500 kr. Av dessa återbetalas 100 kr per godkänd diplomering till den kattklubb uppfödaren
tillhörde när ansökan skedde. Vid styrelsemöte 8/08 beslutades att ytterligare 100 kr per inbetald avgift ”öronmärks”
och avsätts till hälsoarbete och utbildning. Utdelning sker tidigast 2011. Resterande 300 kr är att betrakta som
administrativ kostnad.
Av de 100 först diplomerade uppfödarna lottades vinnare fram av SVERAKs internrevisorerna den 24 januari 2009.
Vinnaren blev Kicki Thenberg – och fick som pris deltagande vid denna årsmöteshelg!
Förbundsordförande överlämnade blommor till Kicki Thenberg som fick applåder av årsmötet. Även arbetsgruppen fick
applåder för sitt arbete med projektet – som nu upphört som projekt och övergått till löpande verksamhet.

Rapport Aladdin
Tanken var att visa utställningsprogrammet Aladdin uppkopplat direkt mot databasen Sesam men tekniken satte käppar
i hjulet. Arbetsgrupp för projektet har varit Carin Mikkelä (projektledare), Katarina Wolffram, Lars Madej, Anne-Marie
Törnström och Lotta Falk. Styrgrupp har varit Michael Wirth Färdigh.
Carin Mikkelä visade programmet ”lokalt” men aviserade att i samband med lunch skulle tre arbetsstationer finnas
uppkopplade på hotellet och årsmötesdeltagare välkomnades att prova och ställa frågor till projektarbetsgruppen på
plats.
Efter cirka 30 minuters visning inför ett positivt årsmöte fick projekt- och styrgrupp applåder av årsmötet och ÖSTK
tackade för att klubbarna äntligen kan se utställningsprogrammet i hamn – ett program som kommer att underlätta
otroligt mycket när klubbarna arrangerar utställning. Klubbarna kommer att ha tillgång till programmet utan avgift.
Ytterligare projektredovisning kom att ske som separata punkter under helgen.
I sedvanlig ordning lästes förbundsstyrelsens slutord upp av förbundsordförande

Kattförbundet SVERAK – för katten!
Genom detta slagord ska vi visa omvärlden att vi har kattens bästa i fokus och att vi stolt propagerar för katten som ett aktat
sällskapsdjur! SVERAK som organisation går mot de sextio – tänk om eldsjälarna som bildade förbundet den 19 maj 1955 hade
förstått vilket arv de skulle komma att lämna efter sig. SVERAK är idag en organisation att räkna med – detta visar inte minst
den uppmärksamhet vi får från myndigheter, media och andra forum.
Många mål och visioner hägrar i fjärran och när vi alla, klubbar, förtroendevalda och kanslianställda gemensamt och positivt
arbetar tillsammans är vi övertygade om att målen blir nådda och visionerna verklighet.
Ett enat förbund är ett starkt förbund och tillsammans får vi styrkan att föra kattsporten framåt!
Därefter beslutade årsmötet att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

Disciplinnämndens verksamhetsberättelse

Justering av årtal skedde … ”Disciplinnämnden har glädjande nog haft en låg arbetsbörda under 2009” ska vara ”2008”.
Därefter beslutade årsmötet att lägga disciplinnämndens verksamhetsberättelse till handlingarna.
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Svenska Forskningsfonden för katt 2008
Bertil Hansson, årsmötesvald ledamot i Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för katt, och förbundsordförande Annette Sjödin
rapporterade om diskussioner som pågått med fondordförande Lena Nordström rörande bland annat ledamotskap i
fondstyrelsen. SVERAKs årsmöte förrättar sedan flera år val av representant till fondstyrelsen samt personlig suppleant till
denna. Det uppdagades dock, kort före helgens årsmöte, att den permutation (stadgeändring) som skulle ha skett i mitten av
1990-talet och som skulle ge plats åt en årsmötesvald SVERAK-representant, aldrig slutförts av fondstyrelsen.
Skriftlig rapport till årsmötet 2009 från Svenska Forskningsfonden för katt gällande 2008 erhölls kort tid före årsmötet och
delegaterna erhöll handlingen på plats.

Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
Styrelsens förvaltningsberättelse gicks igenom och frågor besvarades.

Årsmötet beslutade att balansera årets resultat i enlighet med föreliggande balansräkning. Därefter lades förvaltningsberättelsen till handlingarna.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
Synpunkter om förbundets förvaltning har efter varje revisionstillfälle överlämnats till SVERAKs styrelse och dessa synpunkter
har tillfredsställande åtgärdats eller besvarats.
Internrevisor Rolf Jonsson rapporterade att förbundet under det gångna året skötts mycket bra – och konstaterade att flera
projekt har avslutats, eller är på väg att avslutas, vilket är mycket positivt. Internrevisorerna föreslog med glädje ansvarsfrihet
för styrelsen för den tid revisionen omfattat. Därefter beslutades att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
Den externa revisorns berättelse lästes upp av förbundsekonom Michael Wirth Färdigh. Externrevisor Claes Svensson, KPMG
förordade ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. Därefter beslutades att lägga externrevisorns berättelse till handlingarna.
Förmiddagskaffe 11.00-11.30

Uppvaktning av jubilarer
Efter förmiddagskaffe och innan formell återupptagning av förhandlingarna bad förbundsordförande Annette Sjödin Medelpads
Kattklubbs delegat Kurt Rosenholm komma fram till podiet där blomma överräcktes och gratulationer framfördes i förskott till
Kurts stundande 80-årsdag. Många applåder följde.
Därefter uppvaktade Annette Sjödin å förbundets vägnar med blommor även styrelseledamot Stellan Spetz som fyllde 40 år
denna dag (21 mars) samt Eva Porat som fyller 50 år i maj. Många applåder följde denna uppvaktning.

8. Ärenden väckta till årsmötet
Dnr 4-100-2897
Överklagan av avstängning – enskild person
Vid SVERAKs årsmöte 2005 behandlades avstängningsärende 4-100-0564 varvid årsmötet valde att fastställa påföljden att gälla
till den 21 augusti 2014. Enskild person bad i sin skrivelse SVERAKs årsmöte att ompröva beslutet.

Ett enhälligt årsmöte beslutade att avstängning kvarstår enligt tidigare beslut.
Dnr 9-05-7 (samt underlag i frågan Dnr 8-08-16 och 6-10-69) –
X-Katten, X-K överklagan av SVERAKs styrelses beslut
X-katten har anmält ej deltagande vid detta årsmöte.
Klubbens agerande och upprepade brott mot FIFes regler har gjort att SVERAKs styrelse sett sig tvingade att vidtaga drastiska
åtgärder och beslutat att berörd SVERAK-klubb ej får arrangera kattutställning i SVERAKs/FIFes namn – detta ”utställningstopp”
gäller 2009-01-01 till 2010-12-31. Från och med 2011-01-01 kan klubben ifråga arrangera utställning men då under
övervakning – detta ska ske av, SVERAKs styrelse, utsedd funktionär. Övervakning ska ske på tre utställningar och på berörd
kattklubbs bekostnad, det vill säga skälig kostnadsersättning. Klubbens rätt att fortsättningsvis arrangera kattutställning
omprövas efter varje avhållen utställning inom den föreskrivna perioden – det vill säga i första hand tre utställningar.

Ett enhälligt årsmöte beslutade att SVERAKs styrelses beslut kvarstår.
Dnr 9-05-8 Föreningen Sydkatten, SYDK Fråga rörande återbetalning av utställningsavgifter
Årsmötet ansåg att det var en viktig fråga att diskutera rörande återbetalning av utställningsbelopp och rekommenderade
Föreningen Sydkatten att inkomma med motion till årsmötet 2010.
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Dnr 9-10-25
Anvisningar vid smittsamma sjukdomstillstånd
Denna typ av dokument finns redan i några av de nordiska FIFe-förbunden och dessa ligger till grund för det dokument som
presenterades för årsmötet. Styrelsens Ewa Löwdin har lagt ned ett stort arbete med översättning från de norska och danska
dokumenten – och för detta arbete får Ewa en stor eloge.
Hälsokommitténs ordförande Viveca Eriksson informerade att eftersom denna typ av dokument är ”levande” - i och med att
forskning, medicin och liknande kontinuerligt utvecklas och grundförutsättningar förändras – är det mer lämpligt att publicera
anvisningarna på SVERAKs webbplats och där hålla dem uppdaterade.

Årsmötet beslutade att SVERAKs hälsokommitté arbetar vidare med anvisningarna, som publiceras på SVERAKs webbplats, och
utreder frågan om vilken typ av straffsats som skulle kunna komma att utdelas vid eventuellt brott mot dessa anvisningar.

Hälsokommitténs redovisning av hälsoenkät
HK presenterade, i form av en PowerPoint-presentation, sammanställning av enkät rörande hälsa hos och hälsoprogram för
katt. Diskussioner fördes rörande bland annat hälsoprogram för PK-brist men eftersom M28 avser motion rörande hälsoprogram
bad HK att få fortsätta diskussionen under denna punkt och årsmötet beviljade detta.

Dnr 9-05-13
Fråga väckt till SVERAKs årsmöte 2009 rörande FIFes GF 2009
Kattförbundet SVERAK är under 2009 värd för FIFes generalförsamling i Malmö. I samband med avslutandet av
generalförsamlingen är det tradition att värden bjuder FIFes styrelse, FIFes hederspresident, FIFes kommissionsordförande och
FIFes GFs delegater (ej bisittare) på supén på lördagskvällen. Internationellt föreligger en syn på alkoholkonsumtion som
innebär att måltidsdryck (öl och vin) till maten normalt ingår.
SVERAKs styrelse föreslår att SVERAK följer traditionen och att förbundet vid detta unika tillfälle gör ett undantag från
förbundspolicyn, och bjuder på måltidsdryck i form av öl och vin till supén.

Ett enhälligt årsmöte beslutade att i enlighet med SVERAKs styrelses förslag.
Dnr 9-05-14
Fråga väckt till SVERAKs årsmöte 2009 rörande invigning av SVERAKs ID-register
Kattförbundet SVERAK kommer med all säkerhet att under året inviga SVERAKs ID-register, en invigning som kommer att
placera förbundet ännu tydligare i allmänhetens ögon. Invigningen är tänkt som en massmedial aktivitet av större mått.
SVERAKs styrelse föreslår att SVERAK följer traditionen och att förbundet vid detta unika tillfälle gör ett undantag från
förbundspolicyn, och bjuder på mousserande vin till invigningen.

Årsmötet beslutade, efter votering med röstetal 158 Ja, 57 Nej och 8 Avstår, i enlighet med SVERAKs styrelses förslag. Uppsala
Kattklubb och Föreningen Boråskatten lämnade skriftlig reservation mot beslutet.
Dnr 9-05-15
Utställningskommitténs utredning av M4/08 (VRK1) och M5/08 (DR1) angående bedömningssedel vid utställning
Vid årsmötet 2008 behandlades två motioner med olika förslag på ny bedömningssedel och årsmötet beslutade att
återremittera frågan till den nybildade Tävlings- och utställningskommittén (TUK).
TUK har jämfört de två förslagen och mixat ihop dem utifrån de synpunkter som lämnades vid diskussionen på årsmötet 2008.
Diskussion fördes om för- och nackdelar med de olika förslagen innan årsmötet gick till beslut.

Årsmötet beslutade genom acklamation att avslå förslaget och att därmed fortsätter den befintliga bedömningssedeln att gälla.
Dnr 9-05-22
Nya kattklubbar som häftar i skuld till förbundet
Två kattklubbar som beviljades medlemskap 2008, Hjärtekatten och Kattklubben Skvadern, har trots flera påminnelser per post
och telefon, ej reglerat sina skulder till förbundet. SVERAKs styrelse hade i enlighet med stadgarna aviserat att frågan om dessa
klubbars fortsatta medlemskap i förbundet ska väckas till detta årsmöte. Styrelsen hade väntat till och med fredagen den 20
mars 2009 för att ge klubbarna maximal möjlighet att reglera sina skulder.
Vid SVERAKs styrelsemöte den 20 mars 2009 diskuterades frågan och SVERAKs styrelse tyckte att det är ytterst beklagligt att
nystartad kattklubb underlåter att följa förbundets stadgar och regler genom att inte sända in medlemslistor, betala fakturor,
svara på förfrågningar och liknande. Detta är en uppkommen situation som aldrig förut förekommit och det föranledde styrelsen
att diskutera om förbundet ska skärpa kraven för nybildad klubb; ett förslag är att ny klubb betalar en depositionsavgift vid
ansökan.

Årsmötet beslutade att berörda kattklubbar måste ha reglerat samtliga sina skulder till förbundet senast den 31 mars 2009 för
att även fortsättningsvis betraktas som medlemsklubb i kattförbundet SVERAK.
Om skuld ej reglerats den 31 mars 2009 anses berörd kattklubbs medlemskap i förbundet ha upphört.
Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att under kommande verksamhetsår se över rutiner och krav för godkännande av
ny kattklubb.
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9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och disciplinnämnd
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2008.
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för disciplinnämnden för verksamhetsåret 2008.
Lunch 13.00-14.30
Projektgruppen för Aladdin presenterade programmet i anslutning till lunchen. TUKs ordförande Katarina Wolffram uppmanade
årsmötet att på utställningsinbjudningar be utställare vid inbetalning av utställningsavgift ange registreringsnummer och EMSkod. Vid användandet av Aladdin underlättar detta för utställningsarrangör.

M14/08 och M9/09 rör ny organisation. I samband med fastställande av dagordning beslutade årsmötet att dessa motioner
behandlas mellan punkt 9 och 10.

M 14 2008

STYR 1

ENHÄLLIGT BIFALL med acklamation

Ny organisation

Ny text:
SVERAKs stadgar
4.4 Motioner och motionsrätt
SVERAKs styrelse ska årligen anmoda klubbarna att inkomma med motioner till årsmötet. Motioner ska för att tas upp till
behandling på årsmötet vara SVERAK tillhanda tidigast måndagen efter föregående årsmöte och senast 1 december.
Anslutna klubbar, SVERAKs styrelse samt SVERAKs kommittéer har rätt att inkomma med max tre motioner och förslag
vardera för behandling under årsmötet. Motioner och förslag från SVERAKs kommittéer ska beröra respektive kommittés
verksamhetsområde.. SVERAKs styrelse har utöver de tre motionerna rätt att inkomma med ytterligare motioner som berör
SVERAKs stadgar.

4.8 Valbarhet
För att vara valbar till förtroendepost inom förbundet ska man vara enskild medlem i SVERAK-ansluten klubb samt boende
och verksam i Sverige.
Ledamot och suppleant i SVERAKs Disciplinnämnd ska ha varit aktiv inom SVERAK i minst fem år och får ej ha varit avstängd
från SVERAK-verksamhet de senaste fem åren.
Anställd av förbundet är ej valbar till förtroendepost. Revisor och revisorsuppleant är inte valbara till andra förtroendeposter.

4.11 Ärenden
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
1.

Upprop och fastställande av röstlängd

2.

Fråga om kallelse skett i behörig ordning

3.

Fastställande av dagordning

4.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

5.

Val av två protokolljusterare och två rösträknare

6.

Föregående årsmötesprotokoll
a)

Styrelsens inklusive kommittéernas och Disciplinnämndens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

b)

Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret)

7.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

8.

Ärenden väckta till årsmötet

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och Disciplinnämnden

10.

Beslut om avgifter
a)

Medlemsavgift

b)

övriga avgifter

11.

Beslut om arvoden

12.

Presentation av budget samt behandling av verksamhetsplan för det kommande räkenskaps-/verksamhetsåret
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13.

Val av:
a)

styrelse, inkl ordförande, förbundsekonom, kommittéordförande med personlig ersättare, ledamöter och
styrelsesuppleanter

b)

ledamöter till SVERAKs kommittéer

c)

två (2) internrevisorer samt en (1) suppleant

d)

ledamöter till Disciplinnämnden, av vilka en ska utses till sammankallande

e)

en (1) ledamot till Svenska Forskningsfonden för Katt samt en (1) personlig suppleant att träda in i
fondstyrelsen vid permanent frånvaro av den ordinarie ledamoten.

f)

tre (3) ledamöter till valberedningen för en mandattid av ett (1) år, av vilka en ska utses till sammankallande.

14.

Behandling av motioner

15.

Övriga frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för förbundet eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i
kallelsen till mötet.
Val
Samtliga val sker för en mandattid av två år med växelvis val, om inget annat anges. Suppleanter väljs för en mandattid av
ett år.
SVERAKs ordförande och vice ordförande väljs med omlottliggande mandatperiod. SVERAKs ordförande och förbundsekonom
väljs med omlottliggande mandatperiod.
Årsmötesordförande
Under årsmötets punkt 1-4 tjänstgör som ordförande någon ur SVERAKs styrelse. Som ordförande under övriga delen
tjänstgör person vald av årsmötet.

5. FÖRVALTNING
5.1 Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska bestå av:
•
Ordförande
•

Vice ordförande

•

Förbundsekonom

•

Ordförande Raskommittén med personlig ersättare

•

Ordförande Regelkommittén med personlig ersättare

•

Ordförande Utställningskomittén med personlig ersättare

•

Ordförande Hälsokommittén med personlig ersättare

•

Två (2) ordinarie ledamöter

•
En (1) suppleant, dock ej för ordförande i kommittéer.
De personliga ersättarna närvarar med yttranderätt men har bara rösträtt då de går in för respektive ordförande.
SVERAKs styrelse konstituerar sig vid första sammanträdet efter årsmötet. Detta sammanträde ska hållas i anslutning till
SVERAKs årsmöte.
Styrelsen utser, i samråd med förbundstidningens redaktör, en tidningsredaktion.
Styrelsen utser, i samråd med webbredaktör, en webbredaktion.
Vid förfall för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden
till och med nästföljande årsmöte. Vid förfall av kommittéordförande inträder dennes personliga ersättare. Vid behov har
styrelsen rätt att adjungera medlemmar till kommittéerna.
5.2 Styrelsens ansvar
•

Det åligger styrelsen särskilt att:

•

verkställa av årsmötet fattade beslut

•

tillse att stadgar och regler följs

•

ansvara för och förvalta förbundets medel

•

tillställa revisorerna räkenskaper och förbereda årsmöte

•

tillse att stambokföringen är korrekt

•

tillse att utställningar arrangeras i enlighet med SVERAKs och FIFes regler

•

förhindra brott mot SVERAKs samt FIFes stadgar och regler, och genom lämpliga åtgärder beivra detta
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•

årligen upprätta årsberättelse för förbundet

•
tillsätta projektgrupp och agera styrgrupp för olika projekt inom förbundet
SVERAKs medel får ej användas för betalning av spritförtäring.
5.3 Styrelseledamöters funktioner
Ordförande:
•

representerar förbundet utåt och inåt

•

är ordförande vid styrelsesammanträden

•

är förbundstidningens och webbplatsens ansvarige utgivare

•
är förbundets delegat vid FIFes generalförsamling
Har ordförande förfall ska vice ordförande träda in i ordförandes ställe. Styrelsen ska besluta om fördelningen av
arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på förbundsekonomen.
Förbundsekonom
•

ansvarar för förbundets ekonomiska förvaltning

•

lämnar kontinuerliga rapporter över räkenskaperna till styrelsen

5.4 Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter så begär. Kallelse utsändes
skriftligen till ledamöter och suppleanter minst två veckor i förväg.
Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter är kallade och då mer än hälften av de röstberättigade är närvarande. För alla
beslut krävs att mer än hälften av samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordförande besluta om ett ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.
Sådant beslut ska anmälas vid närmast efterföljande sammanträde.
5.5 Protokoll
Protokoll ska föras vid styrelsesammanträden. Styrelsens protokoll ska justeras av mötesordförande och utsedd
protokolljusterare. Eventuell reservation ska tas till protokollet.
Samtliga protokoll ska markeras med årtal för senaste ordinarie årsmöte och ett löpnummer. Protokoll med löpnummer ett (1)
är protokoll fört vid konstituerande möte.
Protokoll ska tillsändas dem som är berättigade att erhålla desamma inom två (2) månader från sammanträdesdagen.
5.6 Överlåtande av beslutanderätt
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till SVERAKs kommittéer,
SVERAKs disciplinnämnd, annan enhet eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.
5.7 Information om beslut
Samtliga beslut som berör ansluten klubb eller enskild person måste tillställas den berörda skriftligt för att vara giltigt.
5.8 Budget och verksamhetsplan
Styrelsen och kommittéer ska inför varje årsmöte framlägga en budget och verksamhetsplan för nästkommande
verksamhetsår.
5.9 Domarkonferens
Resa, uppehälle och deltagande vid den av FIFe, i samband med FIFe generalförsamling, arrangerade domarkonferensen
betalas årligen av SVERAK för en tredjedel av de i Sverige bosatta internationella FIFe-domare som är medlemmar i SVERAKklubb.
5.10 Kansli
SVERAKs styrelse ansvarar för att bemanningen av SVERAKs kansli stämmer med behov och ekonomi vad gäller antalet
anställda och deras kompetens.
5.11 Kommittéer – sammansättning och inriktning
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SVERAK har följande kommittéer med nedan nämnda huvudsakliga inriktning:
Raskommitté
•

kontrollavelsfrågor

•

raspresentationer

•
förvaltning av FIFes standarder och EMS-lista (uppdatering, information, ändringsförslag etc)
Raskommittén ska bestå av
•

ordförande

•

ledamot, tillika personlig ersättare för kommitténs ordförande i SVERAKs styrelse

•
ledamot
Dessa poster väljs av årsmötet.
Adjungerad representant från stambokföringen
Regelkommitté
•

regeltolkningar

•

dispenser från regelverket

•

förvaltning av FIFes och SVERAKs regelverk (information, ändringsförslag etcetera)

•

inför årsmötet bereda samtliga inkomna motioner, samt tillsammans med styrelsen sammanställa årsmöteshandlingar

•
efter avslutat årsmöte översätta de motioner som ska vidare till FIFe i samarbete med styrelsen
Regelkommittén ska bestå av
•

ordförande

•

ledamot, tillika personlig ersättare för kommitténs ordförande i SVERAKs styrelse

•

representant från Raskommittén

•

representant från Utställningskommittén

•
representant från Hälsokommittén
De två första väljs av årsmötet, representanterna utses av respektive kommitté.
Utställningskommitté
•

SVERAKs utställningsverksamhet

•

utveckling av utställningsformer

•

utveckling av burpool, utställningsmaterial etcetera

•

tävlingen årets katt

•
assistentfrågor
Utställningskommittén ska bestå av
•

ordförande

•

ledamot, tillika personlig ersättare för kommitténs ordförande i SVERAKs styrelse

•
ledamot
Dessa poster väljs av årsmötet.
Hälsokommitté
•

hälsoprogram för raser

hälsofrågor
•
Hälsokommittén ska bestå av
•

ordförande

•

ledamot, tillika personlig ersättare i SVERAKs styrelse

•
ledamot
Dessa poster väljs av årsmötet.
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Kommitté ska behandla ärenden samt tjänstgöra rådgivande i enlighet med SVERAKs och FIFes stadgar och regler. Efter att
kommittén har mottagit ärendet ska det behandlas inom sex (6) veckor. Parter ska informeras om hur ärendet fortskrider.
Kommitténs beslut ska vara skriftliga och konfirmeras av styrelsen. Beslut fattade av kommitté kan överklagas till SVERAKs
styrelse.
Inför årsmötet ska respektive kommitté lämna förslag till beslut med motivering på inkomna motioner rörande kommitténs
verksamhetsområde.
5.12 Kommittéordförandes funktion
Kommittéordföranden ska
•

leda arbetet inom kommittén

•

samordna kommunikation och verksamhet mellan styrelsen och kommittén

•

inför styrelsen redogöra för pågående verksamhet inom kommittén

5.13 Disciplinnämnden
SVERAKs disciplinnämnd ska bestå av fem (5) ledamöter. Samtliga väljs av årsmötet, se 4.8.
Disciplinnämnden beslutar i disciplinärenden rörande SVERAK-verksamhet för enskild medlem i ansluten klubb. Ledamot i
disciplinnämnden får ej deltaga i ärende som berör egen klubb och dess enskilda medlemmar.
Inför årsmötet ska disciplinnämnden inkomma med skriftlig verksamhetsberättelse och budget per verksamhetsår.
Disciplinnämnden erhåller ansvarsfrihet på SVERAKs årsmöte.
Överklagande av beslut
Disciplinnämndens beslut kan överklagas till SVERAKs styrelse. SVERAKs styrelses beslut kan överklagas till årsmötet.
Överklagan av beslut ska inkomma till SVERAK, av enskild berörd part, senast 30 dagar efter beslut offentliggjorts. Beslut om
disciplinär åtgärd kvarstår tills annat beslut meddelas.
FIFes och SVERAKs regler för Domare, Elever och Assistenter
5.1.3.2 Erfarenhet som uppfödare, utställare och arrangera utställning
Nationellt tillägg
I ansökan om att få avlägga elevprov för att få påbörja elevgång ska kandidaten bifoga: intyg som visar att kraven enligt
5.1.3.2 uppfylls, valt FIFe-språk samt vald kategori för utbildning.
Ansökan skickas via egen klubb till SVERAKs styrelse. Elevprovet genomförs skriftligt på valt FIFe-språk. Elevkandidaten ska
ha goda kunskaper om FIFes och SVERAKs utställningsregler, regler för domare, elever och assistenter, EMS samt
grundläggande kunskaper om standarden för den kategori som avses.
Elevprov kan avläggas varje år i samband med SVERAKs årsmöte eller i samband med utställning där, av SVERAKs styrelse
utsedd, internationell domare finns närvarande och kan övervaka examen.
Rättning av elevexamen ska ske av minst två, av SVERAKs styrelse utsedda, internationella domare. Skriftligt besked om
examensresultatet ska skickas senast två veckor efter elevexamen.
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Motion M9/09 rör förändringar av stadgetext i M14/08 (se föregående motion). Vid omnumrering eller omflyttning av text som
är oförändrad i sin lydelse har ingen markering gjorts. Texten om valberedning och revisorer är flyttad från 4.12 respektive
4.13.
Strykning av texten ”Dessa poster väljs av årsmötet” under kommittéerna beror på att kommittéerna ingår i styrelsen enligt den
nya lydelsen och därmed blir den strukna texten överflödig.

M9

STYR 1

SVERAKs stadgar - Ny organisation - 5. Förvaltning

Ett ENHÄLLIGT årsmöte beslutade att BIFALLA M9
Motionen gäller direkt som en försöksverksamhet fram till årsmötet 2010 då utvärdering ska ske.
Ny text:
5. Förvaltning
5.1 Förbundsstyrelse
5.1.1 Styrelsens sammansättning
SVERAKs styrelse ska bestå består av:
•

Förbundsordförande

•

Vice förbundsordförande

•

Förbundsekonom

•

Ordförande Raskommittén med personlig ersättare Raskommitté

•

Ordförande Regelkommittén med personlig ersättare Regelkommitté

•

Ordförande Utställningskomittén med personlig ersättare Utställningskommitté

•

Ordförande Hälsokommittén med personlig ersättare Hälsokommitté

•

Två ordinarie ledamöter

•

En suppleant, dock ej för ordförande i kommittéer

De personliga ersättarna Kommittéledamöter närvarar med yttranderätt men har bara rösträtt då de träder in för respektive
ordförande.
SVERAKs styrelse konstituerar sig vid första sammanträdet efter årsmötet. Detta sammanträde ska hållas i anslutning till
SVERAKs årsmöte.
Vid förfall för ledamot träder suppleant in. Avgår ledamot före mandattidens utgång träder suppleant in i dennes ställe för
tiden fram till nästföljande årsmöte.
Vid förfall av kommittéordförande träder dennes personliga ersättare in. Vid förfall av kommittéordförandes personlige
ersättare träder kommittéledamot 2 in i dennes ställe. Vid behov har styrelsen rätt att adjungera medlemmar till
kommittéerna.
Under pågående mandatperiod kan styrelseledamot eller suppleant förtroendevald i SVERAKs styrelse inte samtidigt inom
förbundet ha ett arbetstagarförhållande som anställd eller uppdragstagare.

5.1.2 Styrelseledamöters funktioner
Förbundsordförande
•
representerar förbundet utåt och inåt
•

är ordförande vid styrelsesammanträden

•

är förbundstidningens och webbplatsens ansvarige utgivare

•

är förbundets delegat vid FIFes Generalförsamling

Vice förbundsordförande
Har förbundsordförande förfall ska vice förbundsordförande träda in i förbundsordförandes ställe.
Förbundsekonom
Nedanstående arbetsuppgifter gäller för förbundsekonomen, om inte annat har beslutats.
•

Ansvar för förbundets ekonomiska förvaltning

•

Kontinuerlig rapportering över räkenskaperna till styrelsen
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Kommittéer – inriktning och sammansättning
Kommitté behandlar ärenden samt tjänstgör rådgivande i enlighet med SVERAKs och FIFes stadgar och regler. Efter att
kommittén har mottagit ärendet ska det behandlas inom sex veckor. Parter ska informeras om hur ärendet fortskrider.
Inför SVERAKs årsmöte ska respektive kommitté lämna förslag till beslut med motivering på inkomna motioner rörande
kommitténs verksamhetsområde.
Kommittéordförandes funktion
Kommittéordföranden ska
•

leda arbetet inom kommittén

•

samordna kommunikation och verksamhet mellan SVERAKs styrelse och kommittén

•

inför SVERAKs styrelse redogöra för pågående verksamhet inom kommittén

SVERAK har följande kommittéer med nedan nämnda huvudsakliga inriktning:
Raskommitté, RAK
•
kontrollavelsfrågor
•
•

raspresentationer
förvaltning bevakning av FIFes standarder och EMS-lista (uppdatering, information, ändringsförslag etc)

Raskommittén ska bestå består av
•

ordförande

•

ledamot, tillika personlig ersättare för kommitténs ordförande i SVERAKs styrelse

•

ledamot 2

Dessa poster väljs av årsmötet.
Regelkommitté, REK
•
regeltolkningar
•
•
•

dispenser från regelverket
förvaltning bevakning av FIFes och SVERAKs regelverk (information, ändringsförslag etc)
inför årsmötet bereda inkomna motioner, samt tillsammans med SVERAKs styrelse
sammanställa årsmöteshandlingar

Regelkommittén består av
•

ordförande

•

ledamot, tillika personlig ersättare för kommitténs ordförande i SVERAKs styrelse

•

representant från Raskommittén

•

representant från Tävlings- och Utställningskommittén

•

representant från Hälsokommittén

De två första väljs av årsmötet, representanterna utses av respektive kommitté.
Tävlings- och utställningskommitté, TUK
•
SVERAKs utställningsverksamhet
•

utveckling av utställningsformer

•

utveckling av burpool och utställningsmaterial

•

tävlingen årets katt

•

assistentfrågor

Utställningskommittén består av
•

ordförande

•

ledamot, tillika personlig ersättare för kommitténs ordförande i SVERAKs styrelse

•

ledamot 2

Dessa poster väljs av årsmötet.
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Hälsokommitté, HK
•
hälsoprogram
•

hälsofrågor

Hälsokommittén består av
•

ordförande

•

ledamot, tillika personlig ersättare i SVERAKs styrelse

•

ledamot 2

Dessa poster väljs av årsmötet.

5.1.3 Styrelsens ansvar
SVERAKs styrelse utser, i samråd med förbundstidningens redaktör, en tidningsredaktion.
SVERAKs styrelse utser, i samråd med webbredaktör, en webbredaktion.
SVERAKs styrelse ansvarar för att bemanningen av SVERAKs kansli stämmer med behov och ekonomi vad gäller antalet
anställda och deras kompetens.
Det åligger styrelsen är styrelsens ansvar att:
•

verkställa av årsmötet fattade beslut

•

ansvara för förvaltning av förbundets medel

•

tillställa revisorerna räkenskaper

•

förbereda årsmöte

•

tillse att stambokföringen är korrekt

•

tillse att utställningar arrangeras i enlighet med SVERAKs och FIFes regler

•

årligen upprätta årsberättelse för förbundet

•

vid behov tillsätta projektgrupper och agera styrgrupp för olika projekt inom förbundet

Ordningsregel: Uppdatering av stadgar och regler

SVERAKs styrelse ska tillse att det årligen utkommer uppdaterade stadgar och regler.

5.1.4 Styrelsemöten
SVERAKs styrelse sammanträder på kallelse av förbundsordförande eller då minst halva antalet ledamöter så begär. Kallelse
utsändes skriftligen till styrelsen och internrevisorerna minst två veckor i förväg.
Styrelsen SVERAKs styrelse är beslutför när samtliga ledamöter är kallade och då mer än hälften av de röstberättigade är
närvarande. För alla beslut krävs att mer än hälften av samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får förbundsordförande besluta om ett ärende ska avgöras genom skriftlig röstning eller vid
telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas konfirmeras vid närmast efterföljande personliga sammanträde.

5.1.5 Protokoll
Protokoll ska föras vid SVERAKs styrelsesammanträden. Styrelsens protokoll justeras av mötesordförande och utsedd
protokolljusterare. Eventuell reservation ska tas till protokollet.
Samtliga protokoll ska markeras med årtal för senaste ordinarie årsmöte och ett löpnummer. Protokoll med löpnummer ett är
protokoll fört vid konstituerande möte.
Protokoll ska tillsändas dem som är berättigade att erhålla desamma inom två (2) månader från sammanträdesdagen.

Protokoll ska distribueras inom två månader från sammanträdesdagen.
5.6 Överlåtande av beslutanderätt

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till SVERAKs kommittéer,
SVERAKs disciplinnämnd, annan enhet eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående
stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

5.1.6 Budget och verksamhetsplan
SVERAKs styrelse ska inför varje årsmöte framlägga budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.
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5.2 Disciplinnämnd, DN
SVERAKs disciplinnämnd består av fem ledamöter. Samtliga väljs av årsmötet.
Disciplinnämnden beslutar i disciplinärenden rörande SVERAK-verksamhet för enskild medlem i ansluten klubb. Ledamot i
disciplinnämnden får ej deltaga i ärende som berör egen klubb och dess enskilda medlemmar.
Inför årsmötet ska disciplinnämnden inkomma med skriftlig verksamhetsberättelse och budget per verksamhetsår.
Disciplinnämnden erhåller ansvarsfrihet på SVERAKs årsmöte.

5.3 Valberedning
SVERAKs valberedning består av tre ledamöter. Samtliga väljs av årsmötet.
Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så beslutar.
Valberedningen ska:
a)

senast tre månader före årsmötet tillfråga förtroendevalda vilkas mandattid utgår, om de vill kandidera för nästa
mandattid.

b)

tillfråga anslutna klubbar om förslag på valbara personer till val under årsmötet. Resultatet av punkt a) ska bifogas
denna fråga.

Valberedningens förslag till samtliga val inklusive presidium ska bifogas kallelsen till årsmötet.

5.4 Revisorer
SVERAKs internrevisorer består av två ledamöter och en suppleant. Samtliga väljs av årsmötet.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Revisorerna ska granska SVERAKs styrelses förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse som ska bifogas kallelsen till årsmötet.
Förbundet ska anlita godkänd revisor för den ekonomiska revisionen.

5.5 Information om beslut
Samtliga beslut som berör ansluten klubb eller enskild person måste tillställas den berörda skriftligt för att vara giltigt.

5.5.1 Överklagande av beslut
SVERAKs styrelses beslut kan överklagas till årsmötet.
Disciplinnämndens beslut kan överklagas till SVERAKs styrelse.
Beslut om disciplinär åtgärd kvarstår tills annat beslut meddelas.

5.6 FIFes Generalförsamling
SVERAKs styrelse ska inom sig utse bisittare till FIFes Generalförsamling. Både ordinarie delegat och bisittare reser till FIFes
Generalförsamling och ska vara där i tid för första kommittémötets början.

5.7 Domarkonferens
Fortbildning av svenska internationella FIFe-domare som är medlemmar i SVERAK-klubb
Resa, uppehälle och deltagande vid den av FIFe, i samband med FIFe Generalförsamling, arrangerade domarkonferensen
betalas årligen av SVERAK för en tredjedel av de i Sverige bosatta svenska internationella FIFe-domare.
FIFes och SVERAKs regler för Domare, Elever och Assistenter 5.1.3.2, nationellt tillägg
5.1.3.2 Erfarenhet som uppfödare, utställare och arrangera utställning

Nationellt tillägg
I ansökan om att få avlägga elevprov för att få påbörja elevgång ska kandidaten bifoga: intyg som visar att kraven
enligt 5.1.3.2 uppfylls, valt FIFe-språk samt vald kategori för utbildning.
Ansökan skickas via egen klubb till SVERAKs styrelse. Elevprovet genomförs skriftligt på valt FIFe-språk.
Elevkandidaten ska ha goda kunskaper om FIFes och SVERAKs utställningsregler, regler för domare, elever och
assistenter, EMS samt grundläggande kunskaper om standarden för den kategori som avses.
Elevprov kan avläggas varje år i samband med SVERAKs årsmöte eller i samband med utställning där, av SVERAKs
styrelse utsedd, internationell domare finns närvarande och kan övervaka examen.
Rättning av elevexamen ska ske av minst två, av SVERAKs styrelse utsedda, internationella domare. Skriftligt
besked om examensresultatet ska skickas senast två veckor efter elevexamen.
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10. Beslut om avgifter
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh föredrog styrelsens förslag till avgifter.

a) medlemsavgift – gällande 2011
Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrade medlemsavgifter till förbundet för 2011.
Per enskild medlem 50 kronor
Minimiavgift 4 250 kronor varav 1 750 kronor till årsmötesutjämningen.

b) övriga avgifter – gällande 2010
Medlemsavgift rasråd
Årsmötet beslutade, efter röstning med röststickor, i enlighet med SVERAKs styrelses förslag att avgiften ändras till 110 kronor
– för att därefter höjas med en krona per år, det vill säga 111 kronor för 2011. Inbetalda avgifter bokförs på konto öronmärkta
för respektive rasråd.

Stamtavlor
Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för stamtavla (enkel avgift 200 kronor, halv
avgift 100 kronor, dubbel avgift 400 kronor, ersättningsstamtavla 100 kronor och transfer 100 kronor).

Stamnamn och stamnamnsbevis
Årsmötet beslutades i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för stamnamn inklusive bevis 1 500 kronor,
stamnamn överfört från icke FIFe-förbund inklusive bevis 1 000 kronor och endast stamnamnsbevis 50 kronor.

Huskattbevis
Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för huskattbevis 0 kronor och för
ersättningshuskattbevis 50 kronor.

Utställarpeng (per bedömd katt)
Dnr 9-05-19 Styrelsens förslag till utställarpeng
SVERAKs styrelse föreslog i skrivelse att årsmötet 2009 beslutar att ”utställarpeng”, avgiften per bedömd katt, för år 2009 ska
vara 5 kronor. Detta beslut reviderar beslutet fattat av årsmötet 2008 om 10 kronor. Förslaget grundar sig på den starkt ökade
transportkostnaden för burpoolen, som lett till att SVERAKs styrelse vid möte 31 januari 2009 nödgades höja bokningsavgiften
med 2000 kronor per container och certifikat.
Nerikes Kattklubb föreslog differentierad utställarpeng beroende på vilken typ av utställning som arrangerades men förslaget
avslogs genom acklamation.

Årsmötet beslutade därefter i enlighet med SVERAKs styrelses förslag att revidera 2008 års årsmötesbeslut om utställarpeng
och beslutade om sänkt avgift för utställarpeng om 5 kronor att gälla från den 1 januari 2009.
Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag att avgift för utställarpeng 2010 är 5 kronor.
Böter för sen rapportering av utställningsresultat av Årets Katt
Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift om 1 000 kr.
Prenumerationsavgift Våra Katter
Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för Våra Katter, 300 kronor för enskild
prenumeration, 400 kronor för utlandsprenumeration och 120 kronor för klubbprenumeration.

Övriga ekonomiska beslut
Dnr 9-05-5 Styrelsens förslag till hotellkostnader för årsmötesdelegater
SVERAKs styrelse föreslog i skrivelse att den del av klubbarnas medlemsavgift – avsedd att gå till delegaternas kostnader i
samband med årsmötet – 1 750 kr per medlemsklubb – används för delfinansiering av hotellkostnaden.
SVERAKs styrelse föreslår att hotellrummen betalas centralt av SVERAK och att 2009 års årsmötesutjämning endast omfattar
årsmötesdelegaternas resor.

Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag.
Dnr 9-05-16 Styrelsens förslag till burpoolsutjämning 2008
SVERAKs styrelse förslag i skrivelse innebär att årsmötet 2009 beslutar om hur burpoolsutjämning för 2008 ska ske.
Alternativ 1: SVERAKs styrelse föreslår att utjämningen minskas med 124 800 kronor, det belopp som utställningsarrangerande
klubbar betalat in i form av försäkringsavgift om 600 kronor per utställning under åren 2003-2007.
Alternativ 2: SVERAKs styrelse föreslår att utjämning minskas med 184.913:50 kronor och att därmed ingen burpoolsutjämning
debiteras för 2008.
Båda förslagen innebär att resultatet för 2009 kommer att försämras med motsvarande belopp.

Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag alternativ 2.
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11. Beslut om arvoden
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh föredrog styrelsens förslag till arvoden.

Arvoden

Förslag

Styrelsearvode

110 000 kronor

Förbundstidningens redaktion

22 000 kronor

Disciplinnämnd

5 000 kronor

Internrevisorer

3 300 kronor

Årsmötets ordförande

3 000 kronor

Årsmötets sekreterare

3 000 kronor

Valberedning

3 000 kronor

Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag.
12. Behandling av budget för kommande verksamhetsår och räkenskapsår samt presentation av verksamhetsplan
Styrelsen lämnade förslag till komplettering av investeringsbudget som innebär utökning till fem containrar med 224 burar i
varje container. Genom utökning kan fler klubbar ges möjlighet att använda burpoolen samtidigt som containrarna kan placeras
på strategiska platser i landet; förslagsvis en container i Norrland, två containrar i Svealand och två containrar i Götaland.
Under denna punkt informerades om de ökade transportkostnaderna för burpoolen och att målet är att få tag på andra aktörer
på transportmarknaden. Annette Sjödin ber klubbarna om hjälp att inkomma med förslag – dock inte under pågående årsmöte
utan förslagsvis i paus eller genom kontakt efter årsmötet.

Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag vilket innebär att burpoolen under 2009 kommer att kompletteras
med ytterligare två containrar.
För verksamhetsåret 2009 finns flera projekt/verksamhetsplaner varav flera redan hade presenterats, eller kom att presenteras
under årsmötets gång.
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh informerade om budget för kommande verksamhets/räkenskapsår. Internrevisor Rolf
Jonsson påtalade det olämpliga med att förbundsstyrelsen presenterade en minusbudget för 2010 och 2011 – något som
kommer att granskas och justeras så att budgetresultat blir noll (0).

Årsmötet beslutade godkänna den föreslagna budgeten.
13. Val av förtroendevalda inom SVERAK
Valberedningens, VBs, sammankallande Lena Böörs föredrog och presenterade VBSs förslag till förbundsstyrelse.

a) STYRELSE och SUPPLEANT
Vice ordförande - 2 år

Eva Porat, NERK
Katarina Wolffram, ASK
Avstår
Saknas

160 röster
57 röster
4 röster
2 röster

Årsmötet beslutade, efter votering, att i enlighet med valberedningens förslag välja Eva Porat, NERK
Michael Wirth Färdigh
Förbundsekonom - 2 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Michael Wirth Färdigh, VK

Ledamot 2 – 2 år
Stellan Spetz
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Stellan Spetz, ÄK
Suppleant – 1 år
Lotta Falk
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Lotta Falk, JKK
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b) Val av ledamöter till SVERAKs kommittéer
RAK-ordförande - 2 år

Elisabeth Raab Alvarson, JKK
Eiwor Andersson, ÄK
Iréne Eek Magnusson, KLÖS
Avstår
Saknas

81 röster
73 röster
60 röster
7 röster
2 röster

Årsmötet beslutade, efter votering, att i enlighet med valberedningens förslag välja Elisabeth Raab Alvarson, JKK
RAK-ledamot 2 - 2 år

Ingrid Björkman, ÖSTK
Alva Uddin, LK
Emma Rytorp, VK
Maud Olsen Johansson, VÄK
Avstår
Saknas

105 röster
64 röster
31 röster
7 röster
7 röster
9 röster

Årsmötet beslutade, efter votering, att i enlighet med valberedningens förslag välja Ingrid Björkman, ÖSTK
Lars Madej, UK
REK-ordförande - 2 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Lars Madej, UK

TUK-ledamot 1 - 2 år
Anne-Marie Törnström, MIN
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Anne-Marie Törnström, MIN
TUK-ledamot 2 - 2 år

Malin Sundqvist, MSK
Carin Mikkelä, MIN
Avstår
Saknas

149 röster
69 röster
3 röster
2 röster

Årsmötet beslutade, efter votering, att i enlighet med valberedningens förslag välja Malin Sundqvist, MSK
HK-ledamot 1 - 2 år

Anna Börje, ASK
Agneta Pettersson, ASK
Anita Ekholm, SK
Avstår
Saknas

124 röster
71 röster
17 röster
6 röster
5 röster

Årsmötet beslutade, efter votering, att i enlighet med valberedningens förslag välja Anna Börje, ASK

c) Val av INTERNREVISOR samt SUPPLEANT
Rolf Kimnäs, NERK
Internrevisor - 2 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Rolf Kimnäs, NERK

Svante Pettersson, JKK
Revisorsuppleant - 2 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Svante Pettersson, JKK
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d) Val av ledamöter till DISCIPLINNÄMNDEN
DN-ledamot 3 - 2 år

Uffe Rosenqvist, RHK
Sonny Hansson, LK

69 röster
154 röster

Årsmötet beslutade, efter votering, att välja Sonny Hansson, LK
Anna-Karin Lénshof, ARC
DN-ledamot 4 - 2 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Anna-Karin Lénshof, ARC

DN-ledamot 5 - 2 år
Conny Jansson, JKK
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Conny Jansson, JKK

e) Val av LEDAMOT samt val av PERSONLIG SUPPLEANT
(att träda in i fondstyrelsen Svenska Forskningsfonden för katt vid permanent frånvaro av den ordinarie ledamoten)
Bertil Hansson, ADC
LEDAMOT - 2 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Bertil Hansson, ADC

Personlig suppleant - 1 år
Rolf Kimnäs, NERK
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Rolf Kimnäs, NERK

f) Val av tre ledamöter till Valberedningen, VB för en mandattid av ett år
Rolf Kimnäs agerade ensam rösträknare då Rolf Jonsson lämnade sin roll på grund av jäv.
Diskussion fördes hur röstning till Valberedning skulle genomföras och slutligen skedde detta genom röstning med röstlappar –
där varje klubb lämnade förslag på tre ledamöter. Efter genomförd rösteomgång redovisade Rolf Kimnäs följande resultat:

Tre ledamöter - 1 år

Lena Böörs, NERK
Ingela Malmsten, GRK
Monica Lagerqvist, ADC
Barbro Helmer, SkKK
Helene Lis Glader
Margaretha Backhurst, VRK
Avstår

182 röster
145 röster
123 röster
84 röster
71 röster
48 röster
13 röster

Årsmötet beslutade, efter votering, att som valberedning välja Lena Böörs, NERK, Ingela Malmsten, GRK samt
Monica Lagerqvist, ADC.
Valberedningen meddelade vid söndagens möte att Lena Böörs blivit utsedd till sammankallande.
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14. Behandling av motioner
Motioner som ska klubbas en andra gång
Motion M14/08 samt M9/09 behandlades mellan punkt 9 och 10

M 15 2008

SR 1

BIFALL med acklamation

SVERAKs stadgar 2.2, tillägg av text

Ny text:
2.2 Teckningsrätt och tystnadsplikt
SVERAKs ordförande tecknar ensam firma. Vid ekonomiska transaktioner med post och bank tecknar ordförande och
förbundsekonom firma var för sig.

Samtliga förtroendevalda och anställda inom förbundet har tystnadsplikt.

M 17 2008

STYR 3

BIFALL med acklamation

SVERAKs stadgar – 3.5 Tillägg av text

Ny text:
b) till förbundet insända namn- och adressförteckning över enskilda medlemmar per 31 december föregående år. Denna
ligger till grund för röstlängd samt medlemsavgift. Förbundet fakturerar medlemsavgiften i början av januari.

M 18 2008

STYR 2

BIFALL med acklamation

SVERAKs stadgar 5. Förvaltning - Ny paragraf

Ny text:
Rasråd
Rasernas uppdelning i olika Rasråd bestäms av SVERAKs styrelse. Dessa kan vara ett råd för en ras eller ett gemensamt råd
för två eller flera syskonraser.
Rasråden är, via Stambokföringsrådet, remissinstans i frågor rörande den specifika rasen och har, via Stambokföringsrådet,
motionsrätt och förslagsrätt inom sin ras till SVERAKs styrelse och årsmöte. Rasråden ska även hjälpa Hälso och Avelsrådet i
sitt arbete med hälsoprogram och hälsofrågor.
Medlemskap i Rasråd är öppet för enskild medlem i SVERAK-klubb. Ansökan om medlemskap i ett Rasråd sker genom att
erlägga av årsmötet fastställd avgift. Styrelsen utser, efter förslag av Stambokföringsrådet, samordnare mot SVERAK, vid sitt
konstituerande möte. Samordnaren utses bland dem som erlagt erforderlig avgift under januari månad innevarande år.
Konsekvensändring M18/08: Eftersom M14/08 beslutats för andra gången ändras ”Stambokföringsråd” till ”Raskommitté” och
”Hälso- och Avelsråd” till ”Hälsokommitté”.

Motioner för vidarebefordran till FIFe M1 – M 8

M1

FIFes regler för Uppfödning och stambokföring
2.6.8. Tillägg av text - 2.6.16 Ny text

SOL 1

DRAGEN

M2

VÄK 1

FIFes regler för Utställning - 4.8 Utbyte/Tillägg av text

DRAGEN

M3

GEK 1

AVSLAG med acklamation

M4

SKKK 1

AVSLAG 140

Bifall 66

FIFes regler för Utställning 1.4a - Utbyte av text

FIFes kategoriindelning
Avstår 17
Saknas 0

Protokoll fört vid SVERAKs årsmöte 21-22 mars 2009 på Scandic Plaza i Borås

Sida 21 (31)

I samband med motion M4 informerade förbundsstyrelsen, genom TUK-ordförande Katarina Wolffram, att SVERAK tillsammans
med övriga nordiska förbund kommer att samarbeta i denna fråga och lägga fram ett gemensamt, väl genomarbetat, förslag
inom något eller ett par år. Frågan handlar inte enbart om kategoriindelning utan även om domarutbildning, regelöversyn,
utställningsformer m.m.
FIFes kategoriindelning
FIFes regler för Utställning 4.8 - Tillägg av text
DRAGEN – med hänvisning till information under M4

M5

ÄK 1

M6

DK 1

FIFes kategoriindelning

DRAGEN

M7

MIN 1

FIFes rasstandard BML

BIFALL med acklamation
Ny text:
Burmilla
Scale of Points
Total

100

Head

Shape, nose, chin, shape and placement of ears

20 25

Ears

Shape and placement

10

Eyes

Placement, shape and colour

20

Body

Shape and structure, legs and paws, tail, shape and length

25

Coat

Texture, length

10 15

Evenness of shading/tipping

10

20 25

Condition

M8

5

SKKK 2, SPIN 1, VK 3, VÄK 1

FIFes rasstandard TUV

BIFALL med acklamation
Ny text:
Turkish Van Standard
Shape

short, blunted triangle. A light rounded forehead, with a slight
indentation in to a medium long and straight nose.

Nose

medium long and straight

Chin

firm

Head

Scale of Points
Total

100

Head

general shape, nose, jaw and teeth, chin shape and size of the
eyes

Ears

shape and placement, colour

10

Eye Colour

Shape, placement and colour

10

Body

shape, size, bone structure, legs and shape of paws, shape and
length of tail

25

Coat

colour, quality and texture, length

25

Condition
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Motioner rörande SVERAKs stadgar M 9 – M 25

M9

STYR 1
SVERAKs stadgar - Ny organisation - 5. Förvaltning
Motionen behandlades mellan punkt 9 och 10

M 10

STYR 2

SVERAKs stadgar - 5. Förvaltning - Borttag/tillägg av text

BIFALL med acklamation
En smärre textjustering skedde vid årsmötet.
Motionen gäller direkt som en försöksverksamhet fram till årsmötet 2009 då utvärdering ska ske.

Ny text:
SVERAKs Rasråd

Rasråd har en viktig roll genom att vara ett forum där medlemmar kan diskutera rasspecifika frågor.
Rasernas uppdelning i olika rasråd bestäms av SVERAKs styrelse raskommitté.
Rasråd är, via Raskommittén, remissinstans i frågor rörande den specifika rasen. och har, via Raskommittén, motionsrätt och
förslagsrätt inom sin ras till SVERAKs styrelse och årsmöte Rasråd ska även hjälpa samarbeta med Hälsokommittén i arbetet
med hälsoprogram och hälsofrågor.
Medlemskap i Rasråd är öppet för enskild medlem i SVERAK-ansluten klubb. Ansökan om medlemskap i ett rasråd sker
genom att till SVERAK erlägga av årsmötet fastställd avgift.
Rasråd utser samordnare mot SVERAK. Samordnaren utses bland dem som erlagt erforderlig avgift under januari månad
innevarande år.

Rasråd har rätt att lämna en motion per år, som rör den egna rasen, till SVERAKs årsmöte.
Ordningsregel
Rasrådets uppgifter kan bland annat vara att:
•
aktivt arbeta med hälsofrågor för rasen, utarbeta hälsoprogram för rasen i samarbete med SVERAKs hälsokommitté och
vara remissinstans för hälsoenkäter
•
besvara och/eller kommentera motioner gällande rasen inför SVERAKs årsmöte och FIFes Generalförsamling, hjälpa till
med information, texter och ev bilder vid raspresentationer inom SVERAKs verksamhet, t ex i Våra Katter, på SVERAKs
hemsida, presentationsmaterial, PR-sammanhang och förmedla kontakter vid förfrågningar från intresserade, allmänhet
och massmedia
•
ordna seminarier och föreläsningar, föra förteckning över avelshanar, kattungeförmedling, hjälpa till vid frågor om
import/export av katter och ge råd till nya uppfödare
Beslut i rasråd
För att ett rasråd ska kunna fatta ett beslut måste minst hälften av medlemmarna stödja detta. Om inte någon anmäler en
avvikande åsikt på ett förslag anses en majoritet stödja förslaget. I annat fall ska rasrådet ordna en omröstning för sina
medlemmar. Omröstning kan ske via e-post till valfri person (behöver inte vara medlem i rasrådet) under en begränsad tid,
dock minst tio dagar, eller på annat sätt som rasrådet har beslutat.
Samordnare i rasråd
Samordnaren utses bland dem som erlagt erforderlig avgift under januari månad senast den 31 januari innevarande år.
Samordnarens roll, utöver att vara enskild medlem i rasrådet, innebär att:
•
sammanställa rasrådets beslut i olika frågor
•
fungera som språkrör i rasrådets ärenden gentemot SVERAKs styrelse.
•
fortlöpande ta emot nya medlemmar samt upprätta en medlemsförteckning som kontinuerligt sänds till SVERAKs kansli
för kontroll av klubbmedlemskap och betalning av avgift
Rasrådets medel
Inbetalda medlemsavgifter bokförs på konto öronmärkt för respektive rasråd.
Under året äger rasrådet rätt att äska medel från kontot för rasspecifika aktiviteter. Om inget äskande sker överförs medlen till
nästkommande kalenderår. Medel från kontot används även för utlägg som uppstår för rasrådssamordnaren i samband med
arbetet med e-postlistor, webbadministration och liknande; minst 300 kronor och maximalt 2000 kronor per år. Äskande att få
använda pengar på rasrådets konto sker till SVERAKs styrelse.
Lördagens årsmöte avslutades kl. 17.35 och ajournerades till söndag kl. 10.00.
Prisutdelning i tävlingen Årets Katt startade kl. 19.00
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Årsmötesförhandlingarna återupptogs söndagen den 22 mars 2009 kl. 10.00
Närvarande hälsades varmt välkomna och förhandlingarna återupptogs av mötesordförande Eva Porat.
Röstlängden fastställdes återigen till 223 röster.
Information om hålltider och formalia lämnades och därefter övertog förbundsordförande Annette Sjödin för fortsatta
uppvaktningar; denna gång Årets Kattklubb och vinnare av tävling vid arrangemanget Kattens Dag 2008.
Annette Sjödin överlämnade pris i form av plakett och diplom – samt aviserade en utbetalning om tiotusen kronor – till Calmare
Kattklubb som utsetts till Årets Kattklubb 2008 med motiveringen:

En klubb med stor aktivitet och samarbete med parter även utanför ”kattvärlden” såsom utbildning på Ingeltorps
djurhållningslinje där klubben bland annat informerade om SVERAK och olika kattraser.
Klubben representerade sig själv och SVERAK på fem olika platser under Kattens Dag, man har gott samarbete med bland
annat lokalpress, djurhem och Ölands djurpark. Klubben har visat att det finns många möjligheter att informera och inte minst
propagera för katten

Stort Grattis Calmare Kattklubb! Många applåder följde…
Royal Canin överlämnade tillsammans med Annette Sjödin pris till Föreningen Sydkatten för klubbens arrangemang på
Kattens Dag 2008 – resa för två personer till RCs fabrik i södra Frankrike (att lottas ut bland medlemmarna) samt
upptryckning utav valfri informationsfolder/material för klubben. Stort Grattis Föreningen Sydkatten!
Många applåder följde…
Därefter återupptogs de formella förhandlingarna.

M 11

RYSS 1

AVSLAG med acklamation

SVERAKs stadgar - 5. Förvaltning

REKs ordförande väckte fråga till årsmötet om textändringar och justeringar i SVERAKs stadgar kunde göras utan
årsmötesbeslut. Alfakatten och Fräsets Kattklubb ansåg inte att detta var acceptabelt utan att motion krävdes – en uppfattning
som övrigt årsmöte delade.

M 12

STYR 3

BIFALL med acklamation

SVERAKs stadgar - Justeringar och konsekvensändringar

Ny text:
Bildat Sveriges Kattklubbars Riksförbund bildades 19 maj 1955
SVERAKs säte är Borås.

2.5 Stadgeändringar
……….Ändringar i dessa SVERAKs stadgar som beslutats för andra gången träder i kraft omedelbart.

3.4 Avstängning - enskild medlem
Klarläggande – DNs definitioner vid beslut
Erinran = Ett påpekande om en lindrig förseelse. Räknas inte som disciplinär åtgärd men är en kraftfull uppmaning att
följa regelverket. Meddelas enskild medlem och dennes klubb samt listas hos kansliet och DN. Finns kvar på listan i 24
månader.
Varning = Disciplinär åtgärd. Meddelas enskild medlem och samtliga klubbar samt listas hos kansliet och DN. Kvarstår
på listan i 24 månader. Varning kan kompletteras med krav om regeltest.
Avstängning = Disciplinär åtgärd. Tidsbegränsad avstängning från avelsverksamhet, utställningsverksamhet eller all
SVERAK-verksamhet. Meddelas enskild medlem och samtliga klubbar samt listas hos kansliet och DN.
4.6 Beslutförhet
Årsmötet är beslutmässigt, då mötet är i laga ordning kallat, med närvarande röstberättigade klubbar.

4.2 Kallelse
Kallelse till årsmöte ska skriftligen vara utsänd till anslutna klubbar senast en månad före den dag årsmötet ska hållas.

Detta för att mötet ska vara beslutsmässigt.

Protokoll fört vid SVERAKs årsmöte 21-22 mars 2009 på Scandic Plaza i Borås

Sida 24 (31)

4.4 Motioner och motionsrätt
SVERAKs styrelse ska årligen anmoda klubbarna att inkomma med motioner till årsmötet. Motioner ska för att tas upp till
behandling på årsmötet vara SVERAK tillhanda tidigast måndagen efter föregående årsmöte och senast den 1 december.
Anslutna klubbar, SVERAKs styrelse samt SVERAKs kommittéer råd har rätt att inkomma med max tre (3) motioner och
förslag vardera för behandling under årsmötet. Motioner och förslag från SVERAKs kommittéer ska beröra respektive
kommittés verksamhetsområde.. SVERAKs styrelse har utöver de tre (3) motionerna rätt att inkomma med ytterligare
motioner som berör SVERAKs stadgar.

Anslutna klubbar har rätt att inkomma med maximalt tre motioner vardera för behandling under årsmötet.
SVERAKs styrelse har rätt att inkomma med maximalt tre motioner rörande regler för behandling under årsmötet. Utöver
dessa tre motionerna har SVERAKs styrelse rätt att inkomma med ytterligare motioner som berör SVERAKs stadgar och
ordningsregler
SVERAKs kommittéer har rätt att inkomma med maximalt tre motioner vardera, som berör respektive kommittés
verksamhetsområde, för behandling under årsmötet.
5.1.3 Styrelsemöten
SVERAKs styrelse sammanträder på kallelse av förbundsordförande eller då minst halva antalet ledamöter så begär.
Kallelse utsändes skriftligen till styrelsen och internrevisorerna ledamöter och suppleanter minst två veckor i förväg.
SVERAKs styrelse är beslutför när samtliga ledamöter är kallade och då mer än hälften av de röstberättigade är
närvarande. För alla beslut krävs att mer än hälften av samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får förbundsordförande besluta om ett ärende ska avgöras genom skriftlig röstning eller vid
telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid närmast efterföljande sammanträde.

Sådant beslut ska konfirmeras vid närmast efterföljande personliga sammanträde.

5.1.4 Protokoll
Protokoll ska tillsändas dem som är berättigade att erhålla desamma distribueras inom två månader från
sammanträdesdagen.

5.3 Valberedning
SVERAKs valberedning ska bestå av tre ledamöter. Samtliga väljs av årsmötet.
5.4 Revisorer
SVERAKs internrevisorer ska bestå av två ledamöter och en suppleant. Samtliga väljs av årsmötet.

5.7 Domarkonferens
Ordningsregel: Deltagande vid domarkonferens
Fortbildning av svenska internationella FIFe-domare (5.9)
Finansiering sker i enlighet med 5.8
Urvalet för deltagande vid FIFes domarkonferens bland domarna, som har anmält sitt intresse, sker med lottdragning.
Utöver ovan angivna ändringar justering av:
”Styrelse” till ”förbundsstyrelse” alternativt ”SVERAKs styrelse” beroende på vad som är mest lämpligt.
”Ordförande” till ”förbundsordförande”
”Vice ordförande” till ”vice förbundsordförande”
”Omröstning” till ”röstning”
”Organ” till ”instans”
Styrelsens ”verksamhetsberättelse” till ”årsberättelse”
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M 13

STYR 4

BIFALL med acklamation

SVERAKs stadgar - 1.1, 1.2 Utbyte av text - 5.2 Borttag av text

Ny text:
1.1 Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK)
är en ideell sammanslutning av inom landet arbetande ideella kattklubbar som har förbundit sig att följa dessa SVERAKs
stadgar och regler.
1.2 Internationellt medlemskap
SVERAK är anslutet till Féderation Internationale Féline (FIFe). SVERAK-ansluten klubb blir därför automatiskt ansluten till
FIFe. SVERAK och SVERAK-ansluten klubb ska följa FIFes regelverk.
FIFes General Rules och Statutes är överordnade dessa stadgar.
5.2 Styrelsens ansvar
Det åligger styrelsen särskilt att:
• verkställa av årsmötet fattade beslut
• tillse att stadgar och regler följs
• ansvara för och förvalta förbundets medel
• tillställa revisorerna räkenskaper och förbereda årsmöte
• tillse att stambokföringen är korrekt
• tillse att utställningar arrangeras i enlighet med SVERAKs och FIFes regler
• förhindra brott mot SVERAKs samt FIFes stadgar och regler, och genom lämpliga åtgärder beivra detta
• årligen upprätta verksamhetsberättelse för förbundet.

M 14

STYR 5

BIFALL med acklamation

SVERAKs stadgar - 1.3 Borttag av text/ Tillägg av text

Ny text:
1.3 SVERAKs syften är att:
SVERAKs syften är att …
c)

aktivt motverka alla missförhållanden inom katthållning i enlighet med gällande djurskyddslagstiftning och

SVERAKs karantän- och hälsoprogram

M 15

STYR 6

BIFALL med acklamation

SVERAKs stadgar - 3.1 Borttag av text

Ny text:
3.1 Medlemskap
…
Enskild medlem
Enskild medlem får endast inneha medlemskap i en ansluten klubb. Undantag görs för stödmedlemskap, dvs. medlemskap
som inte ligger till grund för röstlängd för ansluten klubb. enligt 3.5 och 4.5
Inträde för enskild medlem avgörs av respektive ansluten klubb ensam.
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M 16

STYR 13

BIFALL med acklamation

SVERAKs stadgar 3.1 - Tillägg av text

Ny text:
Medlemskap beviljas, efter skriftlig ansökan, av SVERAKs styrelse.
I medlemsansökan ska den ansökande klubben bifoga sina stadgar, där det ska framgå följande:
a) att klubben förbinder sig att följa SVERAKs respektive FIFes stadgar och regler.
b) var klubben har sitt geografiska säte
c) organisationsnummer.
Det ska av klubbens namn framgå att det är en kattklubb.
SVERAKs styrelse handlägger ärendet sedan eventuellt erforderliga kompletterande uppgifter inhämtats om den sökande
klubben.
Vid förändring av stadgarna ska nytt exemplar insändas till förbundet.

Disciplinära ärenden angående klubb handhas av SVERAKs styrelse.
…

M 17

VK 3

M 18

REK 3

AVSLAG med acklamation

BIFALL med acklamation

SVERAKs stadgar 3.1 - Tillägg av text

SVERAKs stadgar - 3.2 -Utbyte av text

Ny text:
Ansluten klubb som vill utträda ur förbundet ska genom justerat årsmötesprotokoll anmäla detta skriftligt till styrelsen och
anses därmed omedelbart ha lämnat förbundet. Ansluten klubb som inte har betalat medlemsavgift för två (2) på varandra
följande verksamhetsår anses ha begärt sitt utträde ur förbundet. Utträde för enskild medlem i ansluten klubb avgörs av
respektive klubb ensam.

M 19

STYR 7

BIFALL med acklamation

SVERAKs stadgar - 3.4 Borttag av text

Ny text:
3.4
Avstängning - enskild medlem
Generell preskriptionstid för anmälan till SVERAKs styrelse och SVERAKs disciplinnämnd angående brott mot SVERAKs
stadgar och regler är 24 månader.

M 20

STYR 8

BIFALL med acklamation

SVERAKs stadgar - 3.6 Borttag av text

Ny text:
3.6
Personuppgifter
Genom ifyllande och undertecknande av följande handlingar godkännes att personuppgifter sparas och hanteras av
förbundet:
•
registreringsanmälan
•
ansökan om stamnamn
•
anmälningsblankett till internationell eller nationell utställning

M 21 STYR 9

BIFALL med acklamation

SVERAKs stadgar - 3.7 Utbyte av text

Ny text:
Kostnaden för förbundstidningen ska ingå i avgiften till förbundet i de SVERAK-anslutna klubbarna. Skulle mer än en
medlem i en klubb tillhöra samma hushåll, rabatteras avgiften för dessa om de inte önskar egen tidning.

Samtliga enskilda huvudmedlemmar i SVERAK-ansluten klubb erhåller förbundstidningen till en kostnad fastställd av
SVERAKs årsmöte.

Protokoll fört vid SVERAKs årsmöte 21-22 mars 2009 på Scandic Plaza i Borås

Sida 27 (31)

M 22

VK 1

AVSLAG med acklamation

M 23 STYR 10

BIFALL med acklamation

SVERAKs stadgar 3.8 - Ny text

SVERAKs stadgar - 4.8 Utbyte av text

Ny text:
För att vara valbar till förtroendepost inom förbundet ska man vara enskild medlem i SVERAK-ansluten klubb samt boende
och verksam i Sverige.
Ledamot i SVERAKs disciplinnämnd ska ha varit aktiv inom SVERAK i minst fem år och får ej ha varit avstängd från
SVERAK-verksamhet under disciplinär åtgärd de senaste fem åren.
Anställd av förbundet är ej valbar till förtroendepost.
Revisor och revisorsuppleant är inte valbara till andra förtroendeposter inom SVERAK

M 24 STYR 11

SVERAKs stadgar - 4.9 Utbyte av text/ Tillägg av text

BIFALL med acklamation som föregicks av diskussion rörande disciplinnämndens representation vid SVERAKs årsmöte.
Ny text:
Ledamot och suppleant i Förtroendevald inom SVERAKs styrelse eller disciplinnämnd samt av SVERAK anställd personal får
inte representera ansluten klubb vid årsmötet.

Ordningsregel: Närvaro
SVERAKs årsmöte ska vara öppet för alla att komma som åhörare.

SVERAKs årsmöte är öppet för åhörare i mån av plats.
Efter debatt strök styrelsen ändringsförslag av ordningsregel vilket innebär att texten ”SVERAKs årsmöte ska vara öppet för alla
att komma som åhörare” kvarstår.

M 25 STYR 12

BIFALL med acklamation

SVERAKs stadgar 5.2 - Borttag av text Ordningsregler SVERAKs stadgar 5.2 - Tillägg av text

Ny text:
Det åligger styrelsen särskilt att:
…
SVERAKs medel får ej användas för betalning av spritförtäring.
Ordningsregler SVERAKs stadgar 5.2

SVERAKs medel får ej användas för inköp av alkoholdrycker.
Motioner förande FIFes och SVERAKs regler för Uppfödning och Stambokföring M 26 – M 28
FIFes och SVERAKs regler för Uppfödning och Stambokföring
4.2.2. Nat. Tillägg Utbyte av text

M 26 REK 1
BIFALL 196

Avslag 27

Ny text:
Avelsgodkännande
Katt som är registrerad i SVERAKs kontrollstambok (RIEX) och som uppnått 10 8 månaders ålder kan bli avelsgodkänd enligt
följande: …
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M 27 HK 2

BIFALL med acklamation

FIFes och SVERAKs regler för Uppfödning och Stambokföring 2.7.1 Nationellt tillägg

Motion:
Bilaga I: Hälsoprogram avseende progressiv retinal atrofi (PRA) hos abessinier och, somali och ocicat.

Motivering:
SVERAK har redan ett hälsoprogram för PRA gällande abessinier och somali. Eftersom ocicat är besläktade med dessa raser
har de också förhöjd risk för att få PRA. Några svenska katter har nyligen visat sig vara bärare av mutationen RdAc som är
förenad med PRA.
Hälsobefrämjande avel kräver att man då möjlighet finns minimerar riskerna för att katter drabbas av recessivt ärftliga
sjukdomar. Då katter som bär på genen för PRA kan identifieras med hjälp av DNA-test kan man effektivt begränsa risken för
att få fram avkommor med dubbla anlag och därmed sjukdom.
Då man har känd status på avelsdjur kan även bärare användas i avel om de paras med djur som ej bär på mutationen
RdAc. Detta förfarande gör att rasernas avelsbas kan bevaras utan de risker som uppstår om man slår ut alltför stort antal
djur från avelsbasen inom rasen.
Redan idag används DNA tester för att diagnostisera förekomsten av PRA för att främja avel med friska djur. SVERAK bör,
enligt gällande FiFe regler, aktivt medverka till att en allvarlig sjukdom som denna bekämpas med hälsoprogram inom
drabbade raser.

Hälsokommitténs redovisning av hälsoenkät
HK presenterade under lördagen, i form av en PowerPoint-presentation, sammanställning av enkät rörande hälsa hos och
hälsoprogram för katt. Diskussioner fördes rörande bland annat hälsoprogram för PK-brist och dessa diskussioner fortsatte vid
behandling av M28.

M 28 HK 3

BIFALL med acklamation

FIFes och SVERAKs regler för Uppfödning och Stambokföring 2.7.1 Nationellt tillägg

Text för hälsoprogram:
Katter som används i avel inom raserna abessinier och somali ska ha känd Pyruvate Kinase-status (PK).
PK-bärare kan användas i avel men får då endast paras med katter som har dokumenterat normala PK-anlag

Motivering:
PK-brist ger perioder med svår blodbrist och behandling saknas. Defekten är förenad med risk för död i anemi i unga år.
(Ref. Kohn B och Fumi C. Clinical course of pyruvate kinase deficiency in Abyssinian and Somali cats. J Feline Med Surg 2008
Apr;10(2):145-53)
Hälsobefrämjande avel kräver att man då möjlighet finns minimerar riskerna för att katter drabbas av recessivt ärftliga
sjukdomar. Då katter som bär på genen för PK-brist kan identifieras med hjälp av DNA test kan man effektivt begränsa risken
för att få fram avkommor med dubbla anlag och därmed sjukdom.
Då man har känd status på avelsdjur kan även bärare användas i avel om de paras med djur som ej bär på anlag för PKbrist. Detta förfarande gör att rasernas avelsbas kan bevaras utan de risker som uppstår om man slår ut alltför stort antal
djur från avelsbasen inom rasen.
Redan idag används DNA tester för att diagnostisera förekomsten av PK-brist för att främja avel med friska djur. SVERAK
bör, enligt gällande FiFe regler, aktivt medverka till att en allvarlig sjukdom som denna bekämpas med hälsoprogram inom
drabbade raser..

HK föreslog att motionen träder i kraft från den 1 juli 2009 vilket årsmötet godkände.
Fräsets Kattklubb önskade få till protokollet att rasrådet för ABY och SOM erhållit underlaget sent och därför inte haft möjlighet
att diskutera frågan genomgående.
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Motioner rörande FIFes och SVERAKs regler för utställning M 29 – M 39

M 29 GEK 2

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 1.4 a Nationellt tillägg - Utbyte av text

GEK drog av misstag denna motion men önskade återta den för behandling. Rösteomgången fick genomföras två gånger på
grund av att röstetalet ej stämde.

1:a omgång

Bifall 147

Avslag 61

2:a omgång

BIFALL 162

Avslag 61

Avstår 19

Saknas 3

Ny text:
Nationellt tillägg
För att utställningar ska få avhållas inom Sverige helgerna efter varandra, ska vägkartans avstånd vara minst 200 100 km
mellan utställningsorterna. Den först bokade utställningen har företräde.

M 30 STYR 14

BIFALL med acklamation

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 1.7 nationellt tillägg -Borttag av text

Ny text:
SVERAKs medalj är en pendang till FIFe-kokarden. Medaljen delas ut till Bästa Katt, bland kategori III eller IV inom den
arrangerande klubben, om FIFe-kokarden gått till en katt bland kategori I eller II och tvärtom.
Förbundsordförande Annette Sjödin förklarade att skälet till att styrelsen detta år lämnat så många motioner var att en stor
stadge- och regelgenomgång skett och i samband med detta upptäcktes en del punkter som behövde justeras. Årsmötet fick ett
tack för den acceptans som getts för styrelsens många motioner.
Därefter gav Annette Sjödin en stor eloge till Agneta Färdigh, SVERAKs kansli, som utfört det digra arbete med denna stadgeoch regelgenomgång.
Förmiddagskaffe 11.25-11.55

M 31 VRK 1
BIFALL 198

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 1.8 c -nationellt tillägg -Tillägg av text
Avslag 25

Ny text:
En karensperiod på 15 dagar gäller för samtliga typer av vaccinationer eller andra veterinärmedicinska ingrepp. Vid
veterinärmedicinska ingrepp gäller karens för utställning på 15 dagar om inte veterinär ordinerar längre karenstid.

För chipmärkning och blodprovstagning är karensperioden fem dagar.

M 32

RYSS 2

DRAGEN till förmån för M33

M 33 TUK 1
AVSLAG 112

M 34 HK 1

Bifall 109

BIFALL med acklamation

FIFes och SVERAKs regler för Utställning -1.17a, nationellt tillägg - Tillägg av text

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 1.17a, nationellt tillägg - Utbyte av text
Avstår 2

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 3.9c Nat tillägg

Ny text:
Katter som erhållit för tävling otillåtet preparat vilket innebär tävlingskarens enligt SVERAKs dopninglista får ej deltaga på
utställning.
Årsmötet ger HK i uppdrag att komma med förslag och riktlinjer för praktisk tillämpning av denna regel.
Förbundsordförande Annette Sjödin ger HK en eloge för det arbete som nedlagts under det gångna verksamhetsår. HK får
applåder från årsmötet.
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M 35 DÄK 1, SUK 1

BIFALL med acklamation

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 5.4c, nationellt tillägg -Tillägg av text

Ny text:
Klass 17 – uppfödarklass.
För utställare, ur vars uppfödning minst fem katter finns utställda till bedömning i klass 1-12. Minst två en (1) av de utställda
katterna måste tävla i klass 11-12. …
FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 8.2, punkt 1 - nationellt tillägg Utbyte av text
AVSLAG 95 – kvalificerad majoritet krävs
Bifall 128

M 36 UK 1

M 37 REK 2

BIFALL med acklamation

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 8.2.2. Nat. Tillägg - Ny text

Ny text:
Nationella klasser är endast öppna för enskilda medlemmar i FIFé.

M 38

TUK 2

SVERAKs regler för Utställning - 2.1 Årets katt - Utbyte/Tillägg av text

BIFALL med acklamation
Ny text:
9. Huskatt långhår. Antal som presenteras: 5 3

10. Huskatt korthår. Antal som presenteras: 3

M 39

TUK 3

SVERAKs regler för Utställning - 2.2 Årets katt - Tillägg av text

BIFALL med acklamation
Ny text efter ändring vid årsmötet
Endast svenska internationella kattutställningar, som är öppna för hela kategorier och som inte begränsar deltagande med
någon form av kvalificering, medräknas. Detta innebär att välja dag-utställning och utställning som endast hålls öppen för en

kategori om samtliga raser i kategorin får delta, medräknas till Årets Katt.
15. Petitioner
Petition från Dalälvskatten att SVERAK utreder frågan om låneavtal i det som redan finns inom hund och ser om det kan vara
intressant även för katt. REK åtog sig att utreda detta.

16. Övriga frågor
Norrskenskatten tackade för ett trevligt årsmöte. Klubben framförde önskemål att förbundet tar fram etiska regler och riktlinjer
för hur klubbarna ska arbeta internt och mot varandra.
Kurt Rosenholm, Medelpads Kattklubb gav mötesordförande Eva Porat en stor eloge för mycket väl genomfört arbete under
helgen. Samtidigt gav han styrelsen, kansliet och övriga närvarande en stor eloge för väl genomfört arbete under året och det
trevligaste årsmöte någonsin – med applåder som följd!
Michael Wirth Färdigh meddelade att tanken hade varit att visa status av ID-register för katt, direkt uppkopplat mot databasen
Sesam, men eftersom internetuppkoppling saknades skedde detta genom en PowerPoint-presentation istället. Efter genomförd
presentation följde applåder – slutfasen av projektet SVERAKs ID-register för katt är nu än mer i sikte. Årsmötesdeltagarna
uppmanades att hjälpa till att agera för att registret blir än mer känt än det redan är. Formell invigning av ID-registret planeras
till SVERAKs ”födelsedag” den 19 maj.
SVERAKs hedersordförande Alva Uddin tackade årsmötet för en fantastisk tillställning och framförde att hon var stolt att tillhöra
förbundet – och Alvas uttalande fick många applåder.
Förbundsordförande Annette Sjödin tackade å styrelsens vägnar samtliga närvarande och ett särskilt tack riktades till kansliet,
mentometermännen Hans de Boer och Leif Halleby samt mötesordförande Eva Porat.

Protokoll fört vid SVERAKs årsmöte 21-22 mars 2009 på Scandic Plaza i Borås

Sida 31 (31)

Mötets avslutande
Söndagen den 22 mars kl. 13.15 avslutade Eva Porat SVERAKs årsmöte 2009 – som kommer att gå till historien som ett av
förbundets hittills trevligaste!

Borås 2009-03-25

SVERAKs kansli, Agneta Färdigh, sekreterare

Ort och datum

Ort och datum

Eva Porat, årsmötesordförande

Britt-Maria Johansson, bisittare

Ort och datum

Ort och datum

Bertil Hansson, justerare

Ulrica Olofsson, justerare
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