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Protokoll fört vid SVERAKs ordinarie årsmöte
20-21 mars 2010, Elite Stora Hotellet i Örebro
1. Upprop och fastställande av röstlängd
Förbundsordförande Annette Sjödin hälsade alla välkomna och förklarade SVERAKs årsmöte 2010 öppnat kl. 10.00. Som vanligt
under SVERAKs årsmöte var det en av de första vårdagarna.
SVERAKs hedersordförande Alva Uddin avled den 27 april 2009 – sörjd av hela kattvärlden. SVERAKs årsmöte 2010 höll en tyst
minut för att hedra Alva. Jan Uddin, Alvas livspartner, skulle ha deltagit vid detta årsmöte men fick av hälsoskäl lämna återbud.
Via Annette Sjödin sände han sina hälsningar till årsmötet.
Förbundsordförande Annette Sjödin presenterade;
förbundsstyrelsen; sittande vid podiet vice ordförande Eva Porat samt förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
övriga i förbundsstyrelsen Ewa Löwdin, Stellan Spetz, Lotta Falk, Viveca Eriksson, Eiwor Andersson, Ingrid Björkman, Lars
Madej, Anna Lindström, Katarina Wolffram, Ann-Marie Törnström och Malin Sundqvist.
Disciplinnämndens Marie-Ann Strand, Marina Wahlström, Sonny Hansson och Conny Jansson samt internrevisorerna Rolf
Jonsson och Rolf Kimnäs.
Anställd personal: Hans Ahlros, Lena Ahlros, Agneta Färdigh och Cecilia Wennergren från kansliet samt Våra Katters redaktör
Ulf Lindström.
”Mentometermännen” Hans de Boer och Leif Halleby samt
samarbetspartner Royal Canins representant Jenni Pernklev Svensson.
Allmän formalia och information följde.
Upprop av närvarande klubbar genomfördes och röstlängden fastställdes till 221 röster; kvalificerad majoritet 148 röster,
enkel majoritet 111 röster.
Medlemsklubb

Delegat

Anslutningsår
till SVERAK

ADC, Art Deco

Bertil Hansson & Monica Lagerquist

AK, Amica Kattklubb

Paulina Abrahamsson & Liza Gidlund

ALFA, Alfakatten

Berit Stagnelid & Gunnar Stagnelid

1987

40

ARC, Kattklubben Arctica

Deltog ej

1989

43

ASK, Absolut Kattklubb

Monica Einarsson & Johanna Välitalo

2000

83

BIK, Billingebygdens Kattklubb

Maria Herngren & Lena Höglund

1987

210

BIRKA, Birka Kattklubb

Christina Gustavsson & Eta Kvarnbergs

2000

148

BJK, Björkstakatten

David Eriksson & Annelie Paulsson-Hedström

1985

227

BK, Föreningen Boråskatten

Lena Nilsson & Solweig Persson

1968

107

CCC, City Cat Club

Volker Lampe & Timo Saukkila

2000

33

CK, Calmare Kattklubb

Linda Heurlin & Marie Strandberg

1989

167

COOL, Cool Cats Club

Christina Lindbäck & Thomas Lindbäck

2009

108

DK, Dackekatten

Eva Johansson & Weine Johansson

1986

226

DÄK, Dalälvskatten

Sylvia Erikérs & Maja Karlsson

1983

284

ELK, Elfsborgskatten

Cecilia Gylling & Gunilla Nilsson

1988

94

FMK, Föreningen Mästerkatten

Camilla Hindorf & Wendy Mörk

1993

66

FRÄS, Fräsets Kattklubb

Gustaf Elsing & Kenneth Wikström

2004

92

GEK, Gestrica Kattklubb

Sanna Eklöf & Annika Ågren

2008

70

GRK, Göteborgs Raskattklubb

Ingela Malmsten & Ulrica Wilderäng

1996

65

HÄK, Hälsingekatten

Karin Eriksson & Anna-Karin Rahm

1993

96

JKK, Järva Kattklubb

Arne Grundberg & Kjell Hallgren

1979

235

KKK, Karlstads Kattklubb

Deltog ej

1968

27

KKOJ, Kattklubben Katten och Jag

Annelie Johansson Borg & Marie Nordberg Bengtsson

2007

26

KLÖS, Kattklubben Klöset

Iréne Eek Magnusson & Irene Eriksson

1993

60

LK, Linköpings Kattklubb

Jessica Johansson & Ywonne Kleist

1956

100

MEK, Medelpads Kattklubb

Kurt Rosenholm & Solveig Rosenholm

1986

102

MIN, Min Kattklubb

Carin Mikkelä & Elsie Winnberg

2007

108

MLK, Mälarkatten

upphört 091231

1978

26

MSK, Mellansvenska Kattklubben

Kristina Osterling

1964

189

NERK, Nerikes Kattklubb

Lena Böörs & Barbro Åberg

1967

547

NOS, Norrskenskatten

Pia Degerman & Ulla Marklund

1986

94

OCC, Oci Cat Club

Agneta Glennsten

2001

49

PK, Perserkatten

Carina Rosberg & Katarina Thell

1960

54

RHK, Ras- och Huskatten

Sune Christensson & Uffe Rosenqvist

1989

50
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RYSS, Ryssfolket

Kaija Merta & Yvonne Torstensson

1993

101

SC, Speed Cat

Peter Buer & Kristina Strömbäck

1990

29

SK, Stockholms Kattklubb

Inger Nilsson

1946

245

SKKK, Skånes Kattklubb

Barbro Helmer & Gudrun Westman

1966

104

SL, Siameslinjen

Madeleine Berglund & Yvonne Lubkowitz

1988

65

SOL, Solkatten

Helene Fahlgren & Carina Lindmark

1990

119

SPIN, Spinneriet

Lise-Lott Björklund & Merlyn Lindahl

1992

399

SUK, Sundsvalls Kattklubb

Weronica Bergqvist & Kristina Ekengren

1972

119

SVISS, Kattklubben SVISS

Rose-Marie Larsson & Annelie Ogén

2001

40

SYDK, Föreningen Sydkatten

Marika Monsen & Camilla Olin

1962

580

SÄKA, Sällskapskatten

Inget besked inkommit

2008

11

SÖK, Storsjökatten

Jeanette Göransson & Elin Hoffner

1992

81

TBK, Tjustbygdens Kattklubb

Jeanette Gagner & Anki Lindgren

2007

28

TCC, Top Cat Club

Michael Edström & Ulrika Larsson

2001

492

UK, Uppsala Kattklubb

Agnieszka Madej & Anne Svensson

1970

261

VK, Västsvenska Kattklubben

Margareta Olani & Emma Rytorp

1950

117

VRK, Västerås Kattklubb

Airi Andersson & Margaretha Backhurst

1963

242

VÄK, Värmlands Kattklubb

Inger Andersson & Camilla Westh

1989

130

X-K, X-Katten

Deltog ej

1991

13

ÄK, Föreningen Ädelkatten

Annika Hedhag & Lotta Kragh

1967

65

ÖKN, Örnsköldskatten

Deltog ej

1982

47

ÖSTK, Östkatten

Mats Askett & Anna Brinklin

1983

310

8
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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 M9/09, förslag till ny organisation att besluta för andra gången skulle behandlas mellan punkt 9
och 10.
Klubbdelegaterna hade erhållit flera nytillkomna handlingar; förändrade motioner, uppdaterad version av styrelsens förslag till
avgifter samt utdrag från 2008 års årsmötesprotokoll rörande fråga från det danska FIFe-förbundet Felis Danica, FD om avstånd
mellan utställningar att tas upp på nytt vid SVERAKs årsmöte 2010. Samtidigt bad styrelsen årsmötet att godkänna en av
styrelsen nyväckt fråga rörande klubb som häftar i skuld till förbundet.

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att behandla M9/09 mellan punkt 9 och 10 samt att godkänna nytillkomna
handlingar och frågor. Efter komplettering fastställdes dagordningen.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av ordförande för årsmötet
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
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Stellan Spetz, ÄK, som bisittare till
årsmötesordförande under årsmöteshelgen. Stellan Spetz 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, Agneta Färdigh som
årsmötessekreterare under årsmöteshelgen.
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5. Val av två protokollsjusterare och två rösträknare
Protokollsjusterare 1
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Emma Rytorp, VK att justera
årsmötesprotokollet både lördag och söndag.

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

Rösträknare
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Bertil Hansson, ADC och
Conny Jansson, JKK, som rösträknare under årsmöteshelgen.
6. Föregående årsmötesprotokoll
Dnr 4-100-2897
Justering av 2009 års årsmötesprotokoll
Justeringsanmärkningen avser hälsoprogram avseende pyruvatkinasbrist, PK-brist hos abessinier och somali. Vid SVERAKs
årsmöte 2009 togs beslut om hälsoprogram som gäller från den 1 juli 2009 – korrekt text ska vara;
•

Syftet är att förhindra att det föds katter med dubbla anlag för PK-brist

•

Katter med dubbla anlag för PK-brist får inte användas i avel

•

Avkomma i första generation efter fritestad katt betraktas som PK-normal

•

PK-bärare får endast paras med katter som är PK-normala

•

PK-status ska verifieras med intyg om resultat av DNA-test som gäller katten själv eller dess föräldrar.
Resultatet förs in i SVERAKs stambok.

Efter denna justering beslutade årsmötet att lägga årsmötesprotokollet från 2009 till handlingarna.

7. Årsredovisning 1 januari – 31 december 2009
Årsredovisningen omfattar styrelsens (inklusive 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.
Under det avslutade projektet ”ID-register” informerade förbundsekonom Michael Wirth Färdigh att antalet katter i SVERAKs IDregister närmar sig 48 000 och att det till dags datum fanns 110 veterinärer i ID-samarbete.
Under projektet ”Programutveckling” väckte Nerikes Kattklubb fråga rörande Aladdin – SVERAKs program för utställningsverksamhet. Flera klubbar framförde viktiga synpunkter – inte minst att ”svarstiden” var för lång – samtidigt som många
positiva kommentarer framfördes om att äntligen ha ett utställningsprogram.
Under rubriken ”Raskommitté, RAK” frågade Nerikes Kattklubb om skäl till RAKs dåliga representation vid styrelsemöten under
verksamhetsåret och RAK-ledamot Eiwor Andersson svarade.
Annette Sjödin informerade att arbete med forum för rasråden är på gång.
Under punkten ”Tävlings- och utställningskommitté, TUK” framförde Föreningen Mästerkatten eloge till TUK för att arbete med
projekt med fokus på assistenter startats.
Art Deco gav en eloge till alla de som arbetat under året – och applåder följde.
I sedvanlig ordning lästes förbundsstyrelsens slutord upp av förbundsordförande

Kattförbundet SVERAK – för katten!
Som en medelålders dam: mogen, erfaren, viljestark, modig – det kan vara ett sätt att betrakta Kattförbundet SVERAK.
Vi har inom vårt förbund både mognaden, erfarenheten, viljestyrkan och modet att arbeta målmedvetet för att höja kattens
status i samhället.
Det gäller att vi alla står enade – för katten!
Därefter beslutade årsmötet att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.
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Disciplinnämndens verksamhetsberättelse
Synpunkter och frågor fanns på disciplinnämndens, DN verksamhetsberättelse och verksamhet.
Justering av ”Besvärsnämnden” till ”Disciplinnämnden” skedde och det påtalades att verksamhetsberättelsen ska omfatta
kalenderåret 2009 och inte verksamhetsåret 2009/10.
Västsvenska Kattklubben väckte frågan om vem inom organisationen som granskar DNs arbete eftersom DN enligt ny
organisation erhåller egen ansvarsfrihet samt om icke slutbehandlade ärenden. Nerikes Kattklubb kommenterade att DNs
verksamhetsberättelse var undermålig i befintligt skick. Efter diskussion konstaterades att det är årsmötet som ”granskar” DNs
arbete – men för att kunna göra denna granskning behöver DN tillställa årsmötet en mer utförlig verksamhetsberättelse än den
som presentats till detta årsmöte.
Därefter beslutade årsmötet att lägga disciplinnämndens verksamhetsberättelse till handlingarna.

Svenska Forskningsfonden för katt 2009
Årsmötet beslutade att lägga Svenska Forskningsfondens rapport för 2009 till handlingarna.
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
Fräsets Kattklubb, FRÄS framförde synpunkter på att frågor ställts till internrevisorerna rörande några ärenden som sänts till
förbundet utan att erhålla svar men att detta inte framkom av revisionsberättelsen.
Av internrevisorernas rapport framkommer att synpunkter om förbundets förvaltning efter varje revisionstillfälle har överlämnats
till SVERAKs styrelse och dessa synpunkter har tillfredsställande åtgärdats eller besvarats. I och med detta behöver inte
frågorna rendera som notering i revisionsrapporten. Internrevisor Rolf Jonsson rapporterade att förbundet under det gångna
året skötts bra och att internrevisorerna har föreslagit ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattat.

Årsmötet beslutade 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 beslutade årsmötet att lägga externrevisorns berättelse till
handlingarna.
Förmiddagskaffe 10.50-11.20

8. Ärenden väckta till årsmötet
Dnr 10-05-2; Gestrica Kattklubb, GEK fråga rörande kattägaruppgifter
samt dnr 10-05-2:2 Styrelsens svar i frågan
GEKs fråga rörde möjligheten för respektive utställningssekreterare att kontrollera ägarförhållandena i utställningsprogrammet
Aladdin innan anmälan skickas vidare för att katterna på det sättet blir skrivna på rätt ägare. Styrelsens svar på frågan var att
SVERAK sedan ett tag tillbaka har ett dataprojekt igång som syftar till att medlemsklubbarna ska hantera bland annat
medlemsrapportering till förbundet via webbsidor. Detta system är kopplat till Sesam och har därmed även tillgång till
dagsaktuell information om de enskilda medlemmernas kattinnehav. Styrelsen anser därför inte att Aladdin ska användas på det
sättet som GEK föreslår.
Gestrica Kattklubb ansåg sig nöjd med styrelsens svar varför skrivelsen lades till handlingarna.

Dnr 8-10-20 Beslut 2008 – tas upp på nytt 2010
Årsmötet 2008 beslutade att följande fråga skulle tas upp vid SVERAKs årsmöte 2010.
Utdrag från årsmötesprotokoll 2008:

Dnr 8-10-20 Förbundsstyrelsen – fråga ställd från Felis Danica
Vid Nordiskt Möte, februari 2008, framfördes en fråga från det danska FIFe-förbundet Felis Danica, FD rörande avstånd mellan
utställningar med anledning av det ökande antalet utställningar i Sverige och Danmark. Eftersom SVERAKs styrelse inte på egen
hand kan ta beslut som berör många SVERAK-anslutna klubbars verksamhet och konkurrens lämnas frågan till SVERAKs
årsmöte för diskussion och eventuellt beslut…
Annette Sjödin frågade klubbarna, främst i södra och västra Sverige, om de upplevt några problem med detta men ingen av de
närvarande klubbarna ansåg sig ha upplevt några.

Årsmötet beslutade att fortsätta att lämna Felis Danica generell dispens att arrangera utställningar med 0 km avstånd mellan
Sverige och Danmark.
Efter röstning genom visning av röststickor rörande tidsaspekt för generell dispens, tidsbegränsad eller ej, beslutade årsmötet
att dispensen ska vara tidsbegränsad. Frågan tas upp på nytt vid SVERAKs årsmöte 2012.
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Kattklubb som häftar i skuld till förbundet
Kattklubben Sällskapskatten har trots flera påminnelser ej reglerat sina skulder till förbundet. SVERAKs styrelse hade i enlighet
med stadgarna aviserat att frågan om klubbens fortsatta medlemskap i förbundet ska väckas till detta årsmöte.

Ett enhälligt årsmöte beslutade att berörd kattklubb ska ha reglerat samtliga sina skulder till förbundet senast den 31 mars 2010
för att även fortsättningsvis betraktas som medlemsklubb i kattförbundet SVERAK. Om skuld ej reglerats den 31 mars 2010
anses berörd kattklubbs medlemskap i förbundet ha upphört.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och disciplinnämnd
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2009.
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för disciplinnämnden för verksamhetsåret 2009.
M9/09 – behandlades mellan punkt 9 och 10
M9/09 rör förändringar av den nya organisation som beslutades om 2008 (M14/08). I samband med fastställande av
dagordning beslutade årsmötet att dessa motioner skulle behandlas mellan punkt 9 och 10.
För att ändring av SVERAKs stadgar ska ske krävs beslut med kvalificerad majoritet (minst 2/3 av rösterna) av två på varandra
följande årsmöten och vid bifall andra gången träder stadgan omedelbart i kraft.

M9

STYR 1

SVERAKs stadgar - Ny organisation - 5. Förvaltning

Ett ENHÄLLIGT årsmöte beslutade att BIFALLA M9. Detta innebar en andra klubbning av motionen som träder i kraft omedelbart.
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.
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Förbundsekonom
Nedanstående arbetsuppgifter gäller för förbundsekonomen, om inte annat har beslutats.
•

Ansvar för förbundets ekonomiska förvaltning

•

Kontinuerlig rapportering över räkenskaperna till styrelsen

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.

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.
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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.

Förbundsordförande Annette Sjödin och vice ordförande Eva Porat presenterade ett bildspel som handlade om World Cat
Congress, WCC. Genom detta bildspel presenterades information och statistik om medlemsförbunden. I direkt anslutning följde
ett bildspel över en del raser som godkänns inom några av förbunden inom WCC – en del raser går emot både FIFes policy och
Jordbruksverkets författning.
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10. Beslut om avgifter och
12. Behandling av budget för kommande verksamhetsår och räkenskapsår samt presentation av verksamhetsplan
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh påbörjade information om styrelsens förslag till avgifter.
Internrevisor Rolf Jonsson uppmanade årsmötet och styrelsen till en diskussion när det gällde ekonomi överlag och att
behandling av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhets- och räkenskapsår diskuteras samtidigt med förslag till
avgifter.
Detta föranledde en diskussion framför allt rörande utställningsprogrammet Aladdin och de problem som förekommit med
långsam svarstid.

Årsmötet beslutade att fokus och tyngdpunkt – praktiskt och ekonomiskt - under kommande verksamhetsår ska ligga på
Aladdin. I stora drag kan sägas att cirka 50% av budgeterat medel för datautveckling ska avsättas till detta projekt.
Årsmötet är medvetet om att detta kan innebära en lägre prioritet på eventuell felrättning i Årets Katt-program,
medlemsregister och stambok på nätet – som ska ”dela” på återstående cirka 50% av budgeterat medel för datautveckling.
Årsmötet anser dock att eftersom förbundet nu har ett bra utställningsprogram ska målet vara att det ska bli ännu bättre.
Björkstakatten reserverade sig mot beslutet.
Mötet ajournerades för lunch 13.15-14.15
Efter lunch fortsatte diskussioner om budget och verksamhetsplan.
Till detta årsmöte presenterades två alternativa budgetar; en nollbudget 2010 och en minusbudget 2010. Ett av skälen till två
versioner var att vid årsmötet 2009 påtalades av internrevisorna det olämpliga i att förbundsstyrelsen då endast presenterade
en minusbudget.
Minusbudgeten är en expansiv budget som tillåter den kommande verksamheten att genomföras medan nollbudgeten är
återhållsam och, förutom avskrivningar, uppfyller kravet på nollresultat under 2010.
Röstning med mentometersystemet genomfördes med följande resultat:
Nollbudget
Minusbudget
Saknas

81 röster
137 röster
3 röster

Årsmötet beslutade efter votering att godkänna den föreslagna minusbudgeten.
10. Beslut om avgifter
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh informerade om det nya förslag till avgifter som förelåg mötet. En del höjningar var
föreslagna av styrelsen samtidigt som förslag förelåg att differentiera stamtavleavgiften för SVERAK-diplomerade uppfödare.
Det sistnämnda förslaget föranledde en del diskussioner om vilken nivå på ”rabatt” som skulle gälla.

Avgifter från den 1 juli 2010 och under 2011
Transfer
Årsmötet beslutade att från den 1 juli 2010 höjs avgift för transfer till 150 kronor (från 100 kr).
Import/överföring
Årsmötet beslutade att från den 1 juli 2010 höjs avgift för SVERAK-stamtavla vid import/överföring till 300 kronor
(från 100 kronor).

Avgifter från den 1 januari 2011
Stamtavla – enkel avgift
Årsmötet beslutade, efter votering, om nivå på avgiftsdifferentiering för SVERAK-diplomerade uppfödare
100 kronor
50 kronor
Saknas

168 röster
51 röster
2 röster

Detta innebär att årsmötet beslutade att från den 1 januari 2011 är
Enkel avgift för SVERAK-diplomerad uppfödare
200 kronor
Enkel avgift för icke-SVERAK-diplomerad uppfödare
300 kronor

Årsmötet beslutade att avgiftsdifferentieringen endast avser enkel avgift.
Stamtavla –halv avgift
Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag att avgiften för halv stamtavleavgift höjs till 150 kronor (tidigare
100 kronor).
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Stamtavla – dubbel avgift
Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag att avgiften för dubbel stamtavleavgift höjs till 600 kronor
(tidigare 400 kronor).

Stamtavla – ersättning
Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag att stamtavleavgiften för ersättningsstamtavla förblir
oförändrad 100 kronor.

Stamnamn
Förslag till höjning av avgift för stamnamn framfördes av mötet och votering hölls:
2 000 kronor
83 röster
1 500 kronor (oförändrad)
130 röster
Avstår
6 röster
Saknas
2 röster

Årsmötet beslutades i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för stamnamn inklusive bevis 1 500 kronor
och stamnamn överfört från icke FIFe-förbund inklusive bevis 1 000 kronor.
Huskattbevis
Styrelsens förslag innebar att huskattbevis utfärdas mot av årsmötet fastställd avgift – och efter många diskussioner hölls
votering.
Fråga om huskattbevis ska beläggas med avgift
Ja
184 röster
Nej
30 röster
Avstår
7 röster
Votering om olika förslag till avgift för huskattbevis
150 kronor
119 röster
100 kronor
90 röster
Avstår
4 röster
Saknas
8 röster

Årsmötet beslutades i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om avgift för huskattbevis 150 kronor (från 0 kronor).
Ersättnings-huskattbevis
Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag att avgiften för ersättningshuskattbevis höjs till 100 kronor
(från 50 kronor).

Avgift för registrering i SVERAKs ID-register
Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelse förslag om oförändrat ingen avgift för registrering i SVERAKs ID-register,
det vill säga 0 kronor.

Medlemsavgift rasråd
Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelse förslag att medlemsavgiften för rasråd höjs till 111 kronor
(från 110 kronor). Avgiftshöjningen om endast en krona är att tydliggöra vilket år medlemsavgiften avser vilket innebär att
avgiften höjs med en krona per år, det vill säga 112 kronor för 2012. Inbetalda avgifter bokförs på konto öronmärkta för
respektive rasråd.

Utställarpeng (per bedömd katt)
Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag att avgiften per bedömd katt ”utställarpeng” höjs till 10 kronor
(från 5 kronor).

Böter för sen rapportering av utställningsresultat av Årets Katt
Årsmötet föreslog höjning och beslutade, med röststickor, att böter för sen rapportering av utställningsresultat av Årets Katt
höjs till 1 500 kronor (tidigare 1 000 kronor).

Klubbarnas medlemsavgift till förbundet – gällande 2012
Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrade medlemsavgifter till förbundet för 2012.
Per enskild medlem 50 kronor
Minimiavgift 4 250 kronor varav 1 750 kronor till årsmötesutjämningen.

Prenumerationsavgift Våra Katter
Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för Våra Katter 6 nr, 300 kronor för enskild
prenumeration, 400 kronor för utlandsprenumeration och 120 kronor för klubbprenumeration.
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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

för det fall annan än kansliet är sekreterare
Valberedning

3 000 kronor

Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag.

HKs ordförande Viveca Ericsson presenterade en rapport om dödsfall på katt i Sverige efter statistik från Agria Djurförsäkring,
en presentation som blev mycket uppskattad av årsmötet

13. Val av förtroendevalda inom SVERAK
Valberedningens, VBs, sammankallande Lena Böörs föredrog och presenterade valberedningens förslag.

FÖRBUNDSSTYRELSE
Förbundsordförande - 2 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Annette Sjödin, VK
Ledamot 1 - 2 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Ewa Löwdin, ADC
HK-ordförande - 2 år
Ulrica Wilderäng, GRK
Malin Holgersson, CK

160 röster
61 röster

Årsmötet beslutade, efter votering, att välja Ulrica Wilderäng, GRK
HK-ledamot 2 - 2 år
Gustaf Elsing, FRÄS
Malin Holgersson, CK
Ulrika Olsson, DÄK
Saknas

137 röster
59 röster
19 röster
6 röster

Årsmötet beslutade, efter votering, att i enlighet med valberedningens förslag välja Gustaf Elsing, FRÄS
RAK-ordförande – 1 år fyllnadsval
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Ingrid Björkman, ÖSTK
RAK-ledamot 1 - 2 år
Anna Sjöberg, VÄK
Eiwor Andersson, ÄK
Maud Dickson, ÄK
Katarina Dahllöf, ÄK

103 röster
60 röster
40 röster
18 röster

Årsmötet beslutade, efter votering, att i enlighet med valberedningens förslag välja Anna Sjöberg, VÄK
RAK-ledamot 2 - 1 år fyllnadsval
Katarina Dahllöf, ÄK
Maud Dickson, ÄK
Eiwor Andersson, ÄK
Avstår

94 röster
70 röster
55 röster
2 röster

Årsmötet beslutade, efter votering, att i enlighet med valberedningens förslag välja Katarina Dahllöf, ÄK
REK-ledamot - 2 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Anna Lindström, VK
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TUK-ordförande - 2 år
Lotta Falk, JKK
Conny Jansson, JKK
Lena Böörs, NERK
Carin Mikkelä, MIN
Saknas

121 röster
47 röster
31 röster
20 röster
2 röster

Årsmötet beslutade, efter votering där internrevisor Rolf Kimnäs agerade tillfällig rösträknare, att i enlighet med
valberedningens förslag välja Lotta Falk, JKK
TUK-ledamot 2 - 2 år
Malin Sundqvist, MSK
Lotta Kragh, ÄK
Conny Jansson, JKK
Carin Mikkelä, MIN
Saknas

147 röster
37 röster
18 röster
17 röster
2 röster

Årsmötet beslutade, efter votering där internrevisor Rolf Kimnäs agerade tillfällig rösträknare, att i enlighet med
valberedningens förslag välja Malin Sundqvist, MSK
Suppleant – 1 år
Kenneth Wikström, FRÄS
Lotta Kragh, ÄK
Conny Jansson, JKK
Carin Mikkelä, MIN
Avstår
Saknas

77 röster
59 röster
48 röster
25 röster
6 röster
6 röster

Årsmötet beslutade, efter votering där internrevisor Rolf Kimnäs agerade tillfällig rösträknare, att i enlighet med
valberedningens förslag välja Kenneth Wikström, FRÄS
DISCIPLINNÄMNDEN, DN
DN-ledamot 1
Katarina Wolffram, ASK
Marie-Ann Strand, ADC
Christina Larsson, SYDK
Saknas

155 röster
42 röster
22 röster
2 röster

Årsmötet beslutade, efter votering, att i enlighet med valberedningens förslag välja Katarina Wolffram, ASK
DN-ledamot 2
Lena Böörs, NERK
Christina Larsson, SYDK
Marina Walström, GEK
Marie-Ann Strand, ADC
Avstår
Saknas

89 röster
56 röster
37 röster
31 röster
6 röster
2 röster

Årsmötet beslutade, efter votering, att välja Lena Böörs, NERK
Conny Jansson blev av DN utsedd till sammankallande.
TUK lämnade mötet för att förbereda kvällens prisutdelning i tävlingen Årets Katt på Örebro Slott.

INTERNREVISOR samt SUPPLEANT
Internrevisor - 2 år
Svante Pettersson, JKK
Kristina Osterling, MSK
Avstår
Saknas

163 röster
38 röster
10 röster
10 röster

Årsmötet beslutade, efter votering, att i enlighet med valberedningens förslag välja Svante Pettersson, JKK
Internrevisorsuppleant - 1 år
Kristina Osterling, MSK
Peter Hulténius, JKK
Saknas

138 röster
78 röster
5 röster

Årsmötet beslutade, efter votering, att i enlighet med valberedningens förslag välja Kristina Osterling, MSK
Lördagens årsmöte avslutades kl. 17.55 och ajournerades till söndag kl. 9.30 då val av Valberedning ska ske.
Prisutdelning i tävlingen Årets Katt startade kl. 19.00
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Årsmötesförhandlingarna återupptogs söndagen den 21 mars 2010 kl. 9.30
Närvarande hälsades varmt välkomna och förhandlingarna återupptogs.
Information om hålltider och formalia följde.
Royal Canins Jenni Pernklev Svensson gav årsmötet en glädjande nyhet; Royal Canin hade beslutat att eftersom de såg vikten
av ett uppfödarseminarium till gagn för alla kommer de att bidra med 50 000 kronor riktat till detta evenemang. Många
applåder följde denna nyhet.
Därefter presenterade Jennie Pernklev Svensson vinnare av Royals Canins utlysta tävling för arrangemang Kattens Dag 2009.
Lycklig vinnare blev Amica Kattklubb som från Royal Canin erhåller 10 000 kronor att gå till en gemensam aktivitet inom
klubben. Grattis Amica Kattklubb!
Förbundsordförande Annette Sjödin övertog för fortsatta uppvaktningar; Stellan Spetz fick ett fyrfaldigt leve på sin födelsedag
och därefter överlämnades pris till Årets Kattklubb i form av plakett och diplom – samt avisering en utbetalning om 10 000
kronor – till Gestrica Kattklubb som utsetts till Årets Kattklubb 2009 med motiveringen:

"För ett engagerat arbete för den nya medlemmen och genom ett aktivt arbete med PR för SVERAKs ID-register.
Klubben är innovativ och förmedlar kunskap, inte bara till de egna medlemmarna – utan även till allmänhet och andra enskilda
medlemmar. Olika former av aktiviteter har kommit både nya och gamla medlemmar till gagn. "

Stort Grattis Gestrica Kattklubb! Många applåder följde.
Röstlängden fastställdes ånyo till 221 röster.

Valberedningen, VB
Beslutades att röstningsförfarandet till VB skulle ske genom röstning med röstlappar där varje klubb lämnade förslag på tre
ledamöter, angav röstetal och klubb. Om färre än tre ledamöter nominerades skulle klubben tydligt notera med streck eller
liknande för att förtydliga. På fråga om klubbangivande meddelades att detta var för att underlätta vid eventuella frågor från
rösträknarna – men givetvis skulle röstlappen räknas även utan klubbnamn.
Rösträknarna Conny Jansson och Bertil Hansson samlade in röstlappar och rösträkning skedde i separat rum. Det tog lång tid
men efter genomförd rösträkning redovisades följande resultat:

Tre ledamöter - 1 år
Ingela Malmsten, GRK
Emma Rytorp, VK
Anna-Karin Rahm, HÄK
Uffe Rosenqvist, RHK
Monica Lagerqvist, ADC
Arne Grundberg, JKK
Avstår

171 röster
119 röster
94 röster
84 röster
83 röster
82 röster
30 röster (baserat på röstetal 221 x 3)

Årsmötet beslutade, efter votering, att som valberedning välja Ingela Malmsten, GRK, Emma Rytorp, VK samt
Anna-Karin Rahm, HÄK.
Ingela Malmsten blev av VB utsedd till sammankallande.
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14. Behandling av motioner
Motioner som ska klubbas en andra gång
Motion 9/09 behandlades mellan punkt 9 och 10. Bifall och en andra klubbning innebär att motionen träder i kraft omedelbart.

M 10 2009

STYR 2

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

BIFALL med acklamation
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 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.
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M 12 2009

STYR 3

SVERAKs stadgar – Justeringar och konsekvensändringar

BIFALL med acklamation
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.
3.6 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.
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.
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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”

M 13 2009

STYR 4

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

BIFALL med acklamation
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 2009

STYR 5

SVERAKs stadgar – 1.3 Borttag av text/ Tillägg av text

BIFALL med acklamation
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
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M 15 2009

STYR 6

SVERAKs stadgar – 3.1 Borttag av text

BIFALL med acklamation
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.

M 16 2009

STYR 13

SVERAKs stadgar 3.1 / Tillägg av text

BIFALL med acklamation
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 18 2009

REK 3

SVERAKs stadgar – 3.2 – Utbyte av text

BIFALL med acklamation
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 2009

STYR 7

SVERAKs stadgar – 3.4 Borttag av text

BIFALL med acklamation
Ny text:
3.6

Avstängning – enskild medlem

Generell preskriptionstid för anmälan till SVERAKs styrelse och SVERAKs disciplinnämnd angående brott mot SVERAKs
stadgar och regler är 24 månader.
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M 20 2009

STYR 8

SVERAKs stadgar – 3.6 Borttag av text

BIFALL med acklamation
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 2009

STYR 9

SVERAKs stadgar – 3.7 Utbyte av text

BIFALL med acklamation
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.

M 23 2009

STYR 10

SVERAKs stadgar 4.8 Utbyte av text

BIFALL med acklamation
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 2009

STYR 11

SVERAKs stadgar – 4.9 Utbyte av text/ Tillägg av text

BIFALL med acklamation
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.

M 25 2009

STYR 12

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

BIFALL med acklamation
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.
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Motioner för vidarebefordran till FIFe M1 – M 8
Mentometersystemet testades och röstetalet blev, till applåder, 221 röster totalt; kvalificerad majoritet 148 röster,
enkel majoritet 111 röster.

M1

FMK 2

BIFALL 144

Avslag 70

FIFes EMS-koder
Avstår 7

Ny text:
SPH *39 obestämd maskning

M2

MSK 2

FIFes rasstandard för PER/EXO

BIFALL med acklamation
Ny text:
Scale of points

Points

Total

100

Head

General shape, breadth and length of the nose, stop, jaws and teeth, forehead, chin
plancement, size and shape of the ears shape, size and placement of the eyes

25 20

Eyes colour

Shape, size, placement and colour

15 20

Body

shape, length, size, bone structure thickness and height of the legs, shape of the paws tail
and its length

25

Coat

colour, markings and pattern, tipping and patching, points quality and texture length and
density

30

Condition

M3

5

Rasrådet DRX

FIFes rasstandard DRX - Borttag av text

BIFALL med acklamation
Ny text:
Nose: very short, with the rounded forehead giving the impression of a stop.
M4 föranledde en lång diskussion rörande de så kallade europeisk burma och amerikansk burma. Skånes Kattklubbs delegat
läste upp en lång nytillkommen motivering från Rasrådet BUR.

M4

Rasrådet BUR

AVSLAG 180

Bifall 29

M5

NERK 2 & TCC 2

FIFes regler för Uppfödning och stambokföring - 4.4.6. Tillägg av text
Avstår 9

Saknas 3

Införande av ny EMS-kod för icke godkänd ras

FIFes regler för Uppfödning och stambokföring - 4.4.2.3. Ny paragraf

DRAGEN

COP som tillägg till EMS-kod för att indikera att fullfärgad katt bär colourpointanlag

M6

SKKK 1

AVSLAG 199

Bifall 13

M7

UK 1

FIFes regler för Utställning - 3.10 Tillägg av text

AVSLAG 168

Bifall 53

Pigmentfel…. gäller ej kastrater

FIFes regler för Utställning - 3.9 / 3.10 - Borttag av text/ tillägg av text
Avstår 7

Saknas 2

Katter med vita fläckar…

M8 föranledde en diskussion. Annette Sjödin informerade att samma motion var uppe för behandling av FIFes GF 2009 – och
avslogs – vilket innebär att den inte får tas upp till behandling igen förrän 2011. SK och VÄK drog motionen och återkommer
nästa år.

M8
DRAGEN

SK 1 & VÄK 1

FIFes regler för Utställning - 4.8 Utbyte av text
Dela juniorer hane/hona (idag ej könsdelning)

Protokoll fört vid SVERAKs årsmöte 20-21 mars 2010 Elite Stora Hotellet i Örebro

Sida 20 (30)

Motioner rörande SVERAKs stadgar M 9 – M 12

M9

REK 1

BIFALL 190

Avslag 26

SVERAKs stadgar 3.1 - Tillägg av text
Avstår 5

Under mötets diskussioner beslutade REK att ändra förslaget genom att ta bort ordet ”fysiska”.

Ny text:
Medlemskap beviljas, efter skriftlig ansökan, av SVERAKs styrelse.
I medlemsansökan ska den ansökande klubben bifoga resultat- och likviditetsbudget för de kommande två verksamhetsåren
samt sina stadgar, där det ska framgå följande:
att klubben förbinder sig att följa SVERAKs respektive FIFes stadgar och regler
var klubben har sitt geografiska säte
organisationsnummer
Det ska av klubbens namn framgå att det är en kattklubb. Klubben ska vid tillfället för medlemsansökan ha minst 25 fysiska

medlemmar.
SVERAKs styrelse handlägger ärendet sedan eventuellt erforderliga kompletterande uppgifter inhämtats om den sökande
klubben.
Vid förändring av stadgarna ska nytt exemplar insändas till förbundet.
Diskussion fördes om M10 med argument att detta är en intern klubbangelägenhet.

M 10

REK 3

BIFALL 201

Avslag 18

SVERAKs stadgar 3.1 - Tillägg av text
Avstår 0

Saknas 2

Ny text:
…
Enskild medlem
Enskild medlem får endast inneha medlemskap i en ansluten klubb. Undantag görs för stödmedlemskap, det vill säga
medlemskap som inte ligger till grund för röstlängd för ansluten klubb enligt 3.5 och 4.5. Enskild medlem, med medlemskap

som ligger till grund för röstlängd för ansluten klubb, ska ha fullvärdig rösträtt inom den egna klubben.
Inträde för enskild medlem avgörs av respektive ansluten klubb ensam.
Alfakatten reserverade sig mot beslutet rörande M10.

M 11

NOS 1

AVSLAG 186

Bifall 33

M 12

RAK 1

SVERAKs stadgar 3.1 - Tillägg av text
Avstår 0

Saknas 2

Ny klubb; person får ej inneha styrelsepost i annan SVERAK-klubb

SVERAKs stadgar 5.8 - Tillägg / Utbyte av text

BIFALL med acklamation.
Styrelsen frågade och årsmötet godkände att motionen gäller direkt som en försöksverksamhet fram till årsmötet 2011.
Uppsala kattklubb, UK väckte fråga rörande formulering om beslut i rasråd och efter diskussioner, och i samråd mellan RAK
och UK, skedde ändring av text till ”Beslut i frågor rörande rasrådet och dess arbete kan tas i samförstånd utan omröstning.”

Ny text:
5.8 Rasråd
Rasernas uppdelning i olika Rasråd bestäms av SVERAKs raskommitté. Dessa kan vara ett råd för en ras eller ett gemensamt
råd för två eller flera syskonraser.
Rasråden är remissinstans i frågor rörande den specifika rasen. Rasråden ska även samarbeta med hälsokommittén 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 till
SVERAK erlägga av årsmötet fastställd avgift.
Rasråd utser samordnare mot SVERAK.

Av rasråd utsedd samordnare ska bekräftas av SVERAK.

>>
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Bildning av rasråd
Om rasråd saknas för enskild ras kan ansökan om att få bilda ett rasråd skickas till raskommittén. I ansökan ska anges vilka
medlemmar som vill delta samt vem som valts till samordnare. Minst fem (5) medlemmar krävs. Raskommittén lämnar
rekommendation till SVERAKs styrelse. Styrelsen har slutligt bemyndigande att besluta om nytt rasråd samt bekräfta vald
samordnare.
Raskommittén har rätt att avvisa ansökan med angivande av motivering.
Motionsrätt
Rasråd har rätt att lämna en motion per år, som rör den egna rasen, till SVERAKs årsmöte. Motion ska vara SVERAKs kansli

tillhanda senast 1 december före aktuellt årsmöte.
Ordningsregel: Rasråd
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 eventuellt bilder vid raspresentationer inom SVERAKs verksamhet, till exempel 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.

Beslut i frågor rörande rasrådet och dess arbete kan tas utan omröstning i rasrådets möten.
Beslut i frågor rörande rasrådet och dess arbete kan tas i samförstånd utan omröstning. 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.

Beslut tas med enkel majoritet (röstning mellan två förslag) eller relativ majoritet (röstning mellan fler än två förslag). De som
ej aktivt röstat anses ha lagt ner sin röst.
Samordnare i rasråd
Samordnaren utses bland dem som erlagt erforderlig avgift För att kunna utses som samordnare ska av årsmötet fastställd
avgift vara förbundet tillhanda senast den 31 januari innevarande år.

Val av samordnare sker alltid via omröstning och med enkel majoritet. Finns fler än två kandidater till samordnarrollen sker
först en omröstning med relativ majoritet varefter en andra omröstning sker med enkel majoritet mellan de två kandidater som
fått flest röster i första valomgången.
Val ska ha förrättats senast den 28 februari för innevarande år och resultatet skickas till SVERAK. Raskommittén bereder
samtliga resultat och valda samordnare bekräftas sedan vid SVERAK styrelses konstituerande möte.
Val av samordnare sker för en period om ett (1) år. Om samordnare under innevarande verksamhetsår ej kan fullfölja sitt
uppdrag ska ett fyllnadsval i rasrådet genomföras enligt angiven procedur. Samordnares uppdrag gäller fram tills ny
omröstning har avhållits och resultatet bekräftats.
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 under verksamhetsåret. 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. Samordnaren äger rätt att äska minst 300 kronor och maximalt 2000 kronor per år.
Äskande att få använda pengar på rasrådets konto sker till SVERAKs styrelse enligt rutiner fastställda av SVERAK.

Protokoll fört vid SVERAKs årsmöte 20-21 mars 2010 Elite Stora Hotellet i Örebro

Sida 22 (30)

MEKs delegater sedan många år Kurt Rosenholm och Solveig Rosenholm meddelade att de överlämnade sina platser till annan
MEK-delegat vilket gjorde att röstlängden kvarstod.
Kurt Rosenholm tackade styrelsen och alla närvarande för ett trevligt årsmöte.

Motioner rörande FIFes och SVERAKs regler för Uppfödning och Stambokföring M 13 – M 23

M 13

CK 1

AVSLAG 202

Bifall 19

M 14

SKKK 2

AVSLAG 203

Bifall 14

M 15

REK 2

FIFes och SVERAKs regler för Uppfödning och Stambokföring
3.3.1 Nationellt tillägg - Utbyte av text
Ålder på besiktningsintyg

Avstår 2

FIFes och SVERAKs regler för Uppfödning och stambokföring
4.2.1 Nat. Tillägg - Tillägg av text
Saknas 2
AG efter en kull efter katt med LO-stamtavla

FIFes och SVERAKs regler för Uppfödning och stambokföring
4.2.3 Nat. Tillägg - Tillägg av text

BIFALL med acklamation
REK informerade om ändring av förslaget genom att ta bort ”Uppgifterna….stambok”.

Ny text:
Nödvändiga intyg är:

...
Intyg om DNA-test eller andra test om det finns hälsoprogram för den aktuella rasen som kräver test. Intygen ska visa att
uppfödaren har följt rådande avelsprinciper enligt befintliga hälsoprogram. Uppgifterna förs in i SVERAKs stambok.

M 16

NERK 1, SK 3 & TCC 1

DRAGEN

M 17

Rasrådet MCO

FIFes och SVERAKs regler för Uppfödning och Stambokföring
4.5.1. Nat. tillägg - Tillägg av text
Parning NEM & SIB

FIFes och SVERAKs regler för Uppfödning och Stambokföring
2.7.1 Nationellt tillägg / SVERAKs Hälsoprogram - Tillägg av text

BIFALL med acklamation
Nytt textförslag för hälsoprogram var förelagt mötet från Rasrådet MCO.

Hypertrofisk Kardiomyopati (HCM) hos Maine Coon
1. Syfte
Syftet med hälsoprogrammet är att motverka att katter med HCM används i avel.
Hälsoprogrammet bygger på ultraljudsundersökning och DNA-test.
2. Bakgrund
HCM (hypertrofisk kardiomyopati) är en ärftlig sjukdom som leder till förändringar av strukturen i och tjockleken på
hjärtväggarna. Sjukdomen kan leda till vänstersidig hjärtsvikt, blodproppar eller plötslig död. HCM är den vanligaste
hjärtsjukdomen på katt. Sjukdomen är progressiv och finns inte där när katten är nyfödd. Hur tidigt symptomen utvecklas
varierar avsevärt. Det finns inget botemedel mot sjukdomen.
I dagsläget är en mutation känd. Detta är en mutation i myosinbindande protein C 3 (MyBPC 3), även kallad HCM1.
För att hitta drabbade katter så tidigt som möjligt och fastställa katternas DNA-status används detta hälsoprogram.
3. Omfattning
Hälsoprogrammet innebär att uppfödare av rasen maine coon inom SVERAK rekommenderas att:
•

följa de avelsprinciper som beskrivs i punkt 4

•

informera kattungeköpare om HCM och detta hälsoprogram

•

DNA-testa alla avelsdjur för HCM1, om inte kattens båda föräldrar är känt negativa för mutationen

•

fortsätta att ultraljudsundersöka katterna eftersom detta hjälper till att hitta katter med HCM orsakad av andra
mutationer än HCM1

•

bidra till framåtskridande hälsoarbete genom att resultatet av undersökningen rapporteras i enlighet med
internationellt hälsoprogram av deltagande veterinär

>>
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4. Avelsprinciper
4.1 DNA-test för HCM1
•

Katter som är homozygota för HCM1 bör inte användas i avel.

•

Katter som är heterozygota för HCM1 kan användas i avel om katten anses vara viktig för att bevara den genetiska
variationen. Eftersom det i dagsläget inte finns något objektivt sätt att säga exakt vilka katter som är viktiga för att
bevara genetisk variation och vilka som inte är det, måste det vara upp till varje kattägare att använda sitt eget
omdöme här.

•

En heterozygot katt bör bara paras med en negativ frisk katt, för att minska risken för att man får sjuka katter. Allt
eftersom arbetet framskrider bör negativa kattungar väljas från dessa linjer för att användas i avel.

•

Det är förstås inte rimligt att låta avliva DNA-positiva kattungar/katter som är friska och mår bra. DNA-positiva
katter kan leva långa, friska liv trots sin gendefekt.

4.2 Ultraljudsundersökning
•

Katter med diagnosticerad HCM ska inte användas i avel.

•

Katter med normalt hjärta och utan nära släktingar med diagnosticerad HCM kan användas i avel.

•

Katter med resultatet equivocal (gränsfall) behandlas enligt följande:

•

•

o

Under 2 år gammal. Om katten var under två år gammal när testet gjordes rekommenderas det att man
tills vidare inte avlar på katten, utan istället testar man igen när katten är över 2 år gammal.

o

Mellan 2 och 3 år gammal. Om katten var mellan två och tre år när testet gjordes kan vid behov en (1)
kull tas, om katten inte har någon kull tidigare. Den andra föräldern bör då förstås ha ett helt normalt
hjärta och inga nära släktingar med konstaterad HCM. Uppfödaren bör ansöka om att belägga dessa
kattungar med avelsförbud tills vidare. Detta avelsförbud kan hävas om högrisk-föräldern är normal eller
fortfarande equivocal vid test efter 3 års ålder.

o

Över 3 år gammal. Om katten var över tre år gammal när testet gjordes kan avel ske, men paras då
enbart med katter med helt normalt hjärta och inga nära släktingar med HCM.

o

Om en katt med equivocal hjärta också har en nära släkting med HCM, så bör man vara extra försiktig.

Om en katt har upptäckts ha HCM rekommenderas följande för kattens nära släktingar:
o

Avel på dessa katter rekommenderas inte förrän efter OK test vid 2 års ålder.

o

Hjärtat normalt vid 2-3 års ålder. Då tas maximalt en (1) kull på katten, om katten inte har någon kull
tidigare. Den andra föräldern bör då ha ett normalt hjärta och inga nära släktingar med konstaterad HCM.
Uppfödaren bör ansöka om att belägga dessa kattungar med avelsförbud tills vidare. Detta kan hävas om
högrisk-föräldern fortfarande är OK vid test efter 3 års ålder.

o

Hjärtat normalt efter 3 års ålder. Om katten fortfarande är OK vid test efter 3 års ålder, så kan avel ske
som vanligt på katten. Dock lämpligen parat med mer riskfri partner (ej equivocal eller katt med drabbad
nära släkting).

Som nära släktingar räknas här helsyskon, föräldrar och avkommor.

5. Varaktighet
Rasrådet för maine coon och SVERAKs hälsokommitté följer kontinuerligt upp de rön och resultat som kommer. Med
utgångspunkt från statistik från hälsoprogrammet och aktuell forskning tar Rasrådet och Hälsokommittén gemensamt
ställning till om hälsoprogrammet ska fortsätta i sin nuvarande form eller ändras.
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Nytt textförslag för hälsoprogram var förelagt mötet från HK M18, M20 och M21. Diskussion rörande hälsoprogram PK och PRA
fördes, främst från Fräsets Kattklubbs sida som även framförde synpunkter från Rasrådet ABY/SOM. HKs avgående ordförande
Viveca Ericsson svarade på frågor och informerade att textändring från HKs sida till stor del tillkommit genom att plocka
”godbitar” från FRÄS motion.

M 18

HK 1

BIFALL 153
Ny text:
Hälsoprogram

Avslag 20

SVERAKs hälsogrogram - ABY/SOM – PK-brist - Ny text
Avstår 44

Saknas 4

Pyruvatkinasbrist (PK-brist) hos abessinier och somali
Hälsoprogrammet antogs av SVERAKs årsmöte 2009. Det gäller från den 1 juli 2009.
1. Syfte
Syftet med hälsoprogrammet är att förhindra att det föds katter med dubbla anlag för PK-brist. Hälsoprogrammet bygger på
DNA-testning.
2. Bakgrund
PK-brist beror på en ärftlig defekt på enzymet pyruvatkinas. Enzymet fungerar inte normalt, vilket leder till perioder av svår
blodbrist (anemi). PK-brist ärvs recessivt, dvs det krävs att båda föräldrarna har det defekta anlaget för att avkomman ska bli
sjuk.
Det finns ett DNA-test för PK-brist. Inga svenska laboratorier utför analysen utan proverna skickas till laboratorier i Tyskland
och USA.
3. Omfattning
Hälsoprogrammet innebär att uppfödare av abessinier och somali inom SVERAK förbinder sig att:
•

endast genomföra parningar där minst en av katterna är PK-normal

•

följa de avelsprinciper som ingår i programmet (se punkt 4)

•

förse SVERAKs kansli med intyg om DNA-test som styrker att avelsprinciperna har följts i samband med registrering
av kullen (se nedan)

4. Avelsprinciper
Följande avelsprinciper gäller:
•

PK-bärare får endast paras med katt som är PK-normal

•

Avkomma i första generation efter fritestade (PK-normala) katter betraktas som PK-normal

•

Katter med dubbla anlag för PK-brist får inte användas i avel

5. Intyg om DNA-testning
Uppfödaren ska i samband med registrering av kattungar skicka intyg från DNA-testning av föräldrarna till kullen (eller deras
föräldrar i det fall hanen och/eller honan man avlat på är avkomma i första generation efter fritestade katter) till SVERAKs
kansli. Uppgifterna förs in i SVERAKs stambok.

Dokumentationen i stamtavlan sker enligt följande formuleringar:
•

PK-bärare enligt DNA-test

•

PK-normal enligt DNA-test

•

PK-normal enligt DNA-test på föräldrar eller föregående generation

6. Varaktighet
I december varje år förser SVERAKs kansli Rasrådet och Hälsokommittén med en sammanställning över de intyg som kommit
in under året (antal intyg och antal bärare). Med utgångspunkt från statistiken tar Rasrådet och Hälsokommittén årligen
gemensamt ställning till om hälsoprogrammet ska fortsätta i sin nuvarande form eller ändras.
Fräsets Kattklubb reserverade sig mot beslutet rörande M18.

M 19
DRAGEN

FRÄS 2

FIFes regler för Uppfödning och stambokföring
Nationellt tillägg Bilaga I - Utbyte av text
Hälsoprogram avseende PK hos abessinier och somali
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M 20

HK 2

BIFALL 179

Avslag 7

SVERAKs hälsogrogram - ABY/SOM – PRA - Ny text
Avstår 35

Diskussion fördes om M20 och M21 och slutligen enades mötet om en komplettering och tillägg med ordalydelsen;
”Rekommenderas att alla katter ögonspeglas……….. för att upptäcka såväl andra PRA-former som andra ögonsjukdomar.”

Ny text:
Hälsoprogram
Progressiv retinal atrofi (PRA) hos abessinier och somali
Hälsoprogrammet antogs av SVERAKs årsmöte 2008.
1. Syfte
Syftet med hälsoprogrammet är att förhindra att det föds katter med dubbla anlag för PRA. Hälsoprogrammet bygger på
DNA-testning.
2. Bakgrund
PRA är en ärftlig ögonsjukdom som nedärvs recessivt, detta innebär att båda föräldrarna måste bära anlaget för att
avkomman ska drabbas. Det finns några olika genetiska defekter som leder till PRA. Den vanligaste mutationen är rdAc som
förekommer hos flera kattraser. PRA hos abessinier och somali är mest känt men rdAc finns även hos bland annat siames och
ocicat.
PRA (progressiv retinal atrofi) är en ärftlig degeneration (förtvining) av näthinnan som leder till att kattens så småningom blir
blind. Sjukdomen går idag inte att bromsa eller bota.
Den form av PRA som har beskrivits i Sverige (rdAc) nedärvs recessivt. Anlagsbärare, katter som bara har enkel uppsättning
av sjukdomsanlaget, har ingen kliniskt påvisbar nedsättning av synen och näthinnans utseende är också normalt.
3. Omfattning
Uppfödare inom SVERAK förbinder sig att:
•

DNA-testa katter som används i avel, om inte båda föräldrarna har DNA-testats fria

•

följa de avelsprinciper som beskrivs i punkt 4

•

skicka intyg på genomförda tester till SVERAKs kansli för införande i stamboken

•

informera kattungeköpare om PRA och detta hälsoprogram

Rekommenderas att alla katter ögonspeglas någon gång under livet. Detta för att upptäcka såväl andra PRA-former som andra
ögonsjukdomar.
4. Avelsprinciper
Följande avelsprinciper gäller:
•

rdAc- normal katt får paras med rdAc- normal katt.

•

rdAc- normal katt får paras med rdAc- bärare.

•

katt med dubbelt rdAc-anlag får inte användas i avel

•

Avkomma i första generation efter fritestade (PRA-normala) katter betraktas som PRA-normal

Om en önskad parning inte uppfyller kraven måste uppfödaren skicka en ansökan med angivande av skäl till SVERAK, som
kan godkänna parningen. Ansökan ska vara godkänd innan parning får ske.
5. Intyg om DNA-testning
Kattens ägare ansvarar för att DNA-intyget har korrekt uppgift om kattens namn, registreringsnummer och id-nummer.

Uppfödaren ska i samband med registrering av kattungar skicka intyg från DNA-testning av föräldrarna till kullen (eller deras
föräldrar i det fall hanen och/eller honan man avlat på är avkomma i första generation efter fritestade katter) till SVERAKs
kansli. Uppgifterna förs in i SVERAKs stambok.
Dokumentationen i stamtavlan sker enligt följande formuleringar:
•

PRA-bärare enligt DNA-test

•

PRA-normal enligt DNA-test

•

PRA-normal enligt DNA-test på föräldrar eller föregående generation

6. Varaktighet

I december varje år förser SVERAKs kansli Rasrådet och Hälsokommittén med en sammanställning över de intyg som kommit
in under året (antal intyg och antal bärare). Med utgångspunkt från statistiken tar Rasrådet och Hälsokommittén årligen
gemensamt ställning till om hälsoprogrammet ska fortsätta i sin nuvarande form eller ändras.
DNA-testning har relativt nyligen kommit igång. Rasrådet i samråd med SVERAKs kansli ansvarar för att sammanställa resultat
från DNA-tester och att rapportera antal testade katter samt antal bärare till Hälsokommittén i december 2010 och december
2011. Rasrådet och Hälsokommittén tar årligen gemensamt ställning till om hälsoprogrammet ska fortsätta i sin nuvarande
form eller ändras.
Fräsets Kattklubb reserverade sig mot beslutet rörande M20.
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M 21

HK 3

SVERAKs hälsoprogram - OCI – PRA - Ny text

BIFALL med acklamation
Ny text:
Hälsoprogram
Progressiv retinal atrofi (PRA) hos ocicat
Hälsoprogrammet antogs av SVERAKs årsmöte 2009.
1. Syfte
Syftet med hälsoprogrammet är att förhindra att det föds katter med dubbla anlag för PRA. Hälsoprogrammet bygger på
DNA-testning.
2. Bakgrund
PRA är en ärftlig ögonsjukdom. PRA ärvs recessivt, dvs båda föräldrar måste bära anlaget för att avkomman ska drabbas. Det
finns några olika genetiska defekter som leder till PRA. Den vanligaste mutationen är rdAc som förekommer hos flera
kattraser. PRA hos abessinier och somali är mest känt men rdAc finns även hos siames och ocicat. Läs mer om PRA här.
3. Omfattning
Uppfödare inom SVERAK förbinder sig att:
•

DNA-testa katter som används i avel, om inte båda föräldrarna till aktuell avelskatt har DNA-testats fria

•

förse SVERAKs kansli med intyg på DNA-tester

•

följa de avelsprinciper som beskrivs i punkt 4

Rekommenderas att alla katter ögonspeglas någon gång under livet. Detta för att upptäcka såväl andra PRA-former som andra
ögonsjukdomar.
4. Avelsprinciper
Följande avelsprinciper gäller:
•

rdAc- normal katt får paras med rdAc- normal katt.

•

rdAc- normal katt får paras med rdAc-bärare.

•

katt med dubbelt rdAc-anlag får inte användas i avel

•

Avkomma i första generation efter fritestade (PRA-normala) katter betraktas som PRA-normal

Om en önskad parning inte uppfyller kraven måste uppfödaren skicka en ansökan med angivande av skäl till SVERAK, som
kan godkänna parningen. Ansökan ska vara godkänd innan parning får ske.
5. Intyg om DNA-testning
Kattens ägare ansvarar för att DNA-intyget har korrekt uppgift om kattens namn, registreringsnummer och id-nummer.

Uppfödaren ska i samband med registrering av kattungar skicka intyg från DNA-testning av föräldrarna till kullen (eller deras
föräldrar i det fall hanen och/eller honan man avlat på är avkomma i första generation efter fritestade katter) till SVERAKs
kansli. Uppgifterna förs in i SVERAKs stambok.
Dokumentationen i stamtavlan sker enligt följande formuleringar:
•

PRA-bärare enligt DNA-test

•

PRA-normal enligt DNA-test

•

PRA-normal enligt DNA-test på föräldrar eller föregående generation

6. Varaktighet
I Sverige förefaller ett relativt litet antal individer (2009) vara förknippade med rdAc. Hälsoprogrammet ska i ett första skede
användas för att begränsa risken att PRA blir ett problem för ocicat i Sverige.

I december varje år förser SVERAKs kansli Rasrådet och Hälsokommittén med en sammanställning över de intyg som kommit
in under året (antal intyg och antal bärare). Med utgångspunkt från statistiken tar Rasrådet och Hälsokommittén årligen
gemensamt ställning till om hälsoprogrammet ska fortsätta i sin nuvarande form eller ändras.
Rasrådet för ocicat i samråd med SVERAKs kansli ansvarar för att sammanställa resultat från DNAtester och att rapportera
antalet testade katter samt antalet bärare till Hälsokommittén i december 2010 och december 2011. Rasrådet och
Hälsokommittén tar årligen gemensamt ställning till om hälsoprogrammet ska fortsätta i sin nuvarande form eller ändras.

M 22
DRAGEN

FRÄS 1

FIFes regler för Uppfödning och stambokföring
Nationellt tillägg Bilaga I - Utbyte av text
Hälsoprogram PRA
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Motioner rörande FIFes och SVERAKs regler för utställning M 23 – M 35

M 23

ALFA 1, JKK 2, SYDK 2 & UK 2

BIFALL 171

Avslag 47

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 1.2. Nat. Tillägg - Tillägg av text

Avstår 3

Ny text:
Ansökan att få avhålla utställning ska tillställas SVERAK. Ansökan anses giltig först när bokningsavgiften har betalats in.
Inga utställningar får arrangeras samtidigt som SVERAKs årsmöte.

Inga nationella eller internationella utställningar får arrangeras under samma helg som Kattens Dag äger rum.
SVERAK-ansluten klubb har rätt att boka en utställning per år, i mån av ledig tid fler.
Ansluten klubb som har flera utställningar inbokade under året måste ange vilken av dessa som är huvudutställning. Icke
huvudutställning kan bokas tidigast tolv månader före utställningsdatum.
Rasutställningar eller hårlagsutställningar får arrangeras utan dispens då de ej är geografiskt eller
klubbmässigt begränsade.
Cool Cats Club (4 röster) och SÖK (3 röster) lämnade mötet.
Röstlängden fastställdes till 214 röster; kvalificerad majoritet 143 röster.

M 24

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 1.8 c Nationellt tillägg - Tillägg av text

LK 1

DRAGEN

Reglerat med årlig revaccination mot kattsnuva

M 25

ALFA 3

AVSLAG 95

Bifall 112

M 26

ALFA 2

AVSLAG 202

Bifall 2

M 27

FMK 1

AVSLAG 154

Bifall 33

M 28

MSK 3

BIFALL 154

Avslag 54

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 1.10 Nat. Tillägg - Tillägg av text
Avstår 3

Saknas 4

Fri burplacering ska ej tillåtas

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 1.14 Nat. Tillägg - Tillägg av text
Saknas 10

Kastratklasserna först i utställningskatalog

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 1.15a. Nat. Tillägg - Utbyte av text
Avstår 15

Saknas 12

Sjukdom anges på veterinärintyg för återbetalning vid avanmälan

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 1.15a nationellt tillägg - Tillägg av text
Avstår 3

Saknas 3

Ny text:
Efter sista anmälningsdag återbetalas anmälningsavgift om intyg, som visar att anmäld katt har skada/sjukdom/smittsam
sjukdom eller misstanke om smittsam sjukdom under utställningstillfället.
Intyget ska vara utfärdat av behandlande veterinär senast tre dagar efter första utställningsdagen.
Om intyget uppger smittsam sjukdom eller misstanke om detsamma, ska anmälningsavgift betalas tillbaka för samtliga katter
med samma ägare. Återbetalning sker endast om utställare anmält förhinder till arrangerande klubb före utställningen.
För katt som uppges ha avlidit ska anmälningsavgift återbetalas. Intyget ska vara den arrangerande klubben tillhanda senast
14 dagar efter aktuell utställning.
Då arrangör byter dag eller ort mot vad inbjudan säger har utställaren rätt att få anmälningsavgiften återbetalad.
Solkatten (4 röster), Absolut Kattklubb (3 röster) och Oci Cat Club (2 röster) lämnade mötet.
Röstlängden fastställdes till 205 röster; kvalificerad majoritet 137 röster.

M 29

SK 2

DRAGEN

M 30
DRAGEN

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 5.4, nationellt tillägg - Tillägg av text
Kastrater i avelsklass upp till två år efter kastrering

MSK 1

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 6.5 Nationellt tillägg - Ny paragraf
Domare får inte ha personliga ”kattleksaker” – för att förhindra smitta
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Viveca Ericsson – avgående HK-ordförande tackar för sin tid som förtroendevald. Årsmötet avtackade Viveca med applåder.
Perserkatten (3 röster) och Ras och Huskatten (2 röster) lämnade mötet.
Röstlängden fastställdes till 200 röster; kvalificerad majoritet 134 röster.

M 31

SYDK 1

AVSLAG 169

Bifall 19

M 32

SYDK 3

Avstår 3

FIFes och SVERAKs regler för Utställning
7 nationellt tillägg - Ny text - Avser differentierad kostnad för ostädad burpoo
Saknas 9
Differentierad kostnad för ostädad burpool

SVERAKs nationella utställningsregler - 2.2 Årets katt - Tillägg av text

DRAGEN

Vid deltagande i Årets katt bästa uppfödning ska uppfödare tävla rasvis

M 33

JKK 1

AVSLAG 171

Bifall 18

M 34

TUK 1

AVSLAG 129

Bifall 62

M 35

TUK 2

BIFALL 161

Avslag 28

SVERAKs nationella utställningsregler - 2.3 Årets katt - Tillägg av text
Avstår 0

Saknas 11

Årets Katt-poäng

Avstår 0

FIFes och SVERAKs regler för Utställning – 4.8.3 Nationellt tillägg - Tillägg av text
SVERAKs nationella utställningsregler - Årets katt - Tillägg/Utbyte av text
Saknas 9
Uttag av Best in Show Totalt

SVERAKs nationella utställningsregler 2.3, 2.4, 2.6 Årets katt - Utbyte av text
Avstår 0

Saknas 11

Ny text:
SVERAKs nationella utställningsregler
2.3 Poängberäkning lista 1-3 – vuxen, junior/ungdjur, kastrat
Poänggivande resultat

Poäng

BIS

Best in Show vuxen, junior, ungdjur och kastrat

55

NOM

Domarens bästa

45

BIV

Bäst i variant

40

Utöver de 55 poäng som erhålls vid bästa vuxen, junior, ungdjur och kastrat tilldelas ett tilläggspoäng utgörande 0,01 poäng
för varje katalogförd närvarande katt inom respektive kategori i klasserna 1-12. För de katter som uppnått minimipoängen,
medräknas maximalt de fem bästa poänggivande resultaten (se ovan).
2.3 Poängberäkning lista 4, 5, 10 och 11 – senior/veteran och huskatt senior/veteran
Poänggivande resultat

Poäng

Bästa senior/veteran

30

Klassvinnare

25

2:a

20

3:a

15

Utöver de 30 poäng som erhålls vid bästa senior/veteran tilldelas ett tilläggspoäng utgörande 0,01 poäng för varje katalogförd
närvarande senior/veteran inom respektive kategori. För lista 10/11 huskatter gäller antal katalogförda närvarande
huskattseniorer/veteraner. Det krävs att katten har erhållit poänggivande resultat från minst 3 och högst 5 utställningar. De
3-5 bästa resultaten räknas och summeras.
2.6 Poängberäkning lista 9 – huskatt
Poänggivande resultat

Poäng

BIS Huskatt Korthår/Långhår

35

Klassvinnare

25

2:a

20

3:a

15

Utöver de 35 poäng som erhålls vid Best In show Huskatt Totalt och Best in Show Huskatt Korthår / Långhår tilldelas ett
tilläggspoäng utgörande 0,01 poäng för varje katalogförd närvarande huskatt inom respektive hårlag. Det krävs att katten har
erhållit poänggivande resultat från minst 3 och högst 5 utställningar. De 3-5 bästa resultaten räknas och summeras.
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Motioner som ej rör regelverket

M 36

NOS 2

AVSLAG 175

Bifall 13

Motion som ej rör regelverket
Avstår 3

Saknas 9

Utformning av en policy om etik och moral

16. Övriga frågor
Förslag lämnades, på skämt men ändå med allvar, att det nästa år informeras hur ”man använder mentometersystemet”.
Annette Sjödin läste upp nyinkommen information från Jordbruksverket rörande fladdermusrabies. Detta rönte en del skratt
men allvaret fanns ändå och rörde uppmaning till att vara observant.

”Fladdermusrabies: särskild information till hund- och kattägare
Antikroppar mot europeisk fladdermusrabies har hittats hos skånska fladdermöss. Fyndet får få konsekvenser i Sverige.
Effekter i Sverige:
* Fyndet ändrar inte Sveriges status som rabiesfritt. Det ger inga effekter på våra införselregler och hindrar inte våra svenska
djur att resa utomlands.
* Fyndet medför inte heller att hundar eller katter behöver vaccineras mot rabies, men de bör hindras att leka med eller bita i
fladdermöss. Om din hund eller katt blir sjuk efter att ha varit i kontakt med en fladdermus ska du kontakta närmaste veterinär.
* Om du hittar en fladdermus som inte flyger iväg bör du undvika att ta i den. Om du måste lyfta undan den ska du använda
handskar.”
Gestrica Kattklubb väckte fråga om assistenter och försäkring under utställning. Styrelsen och andra årsmötesdelegater
informerade om försäkringsvillkor.
Calmare Kattklubb begärde mer information om och för assistenterna. TUK tar tag i detta.
Kattklubben Fräset väckte fråga om klubb har rätt att vägra utställare – och Annette Sjödin informerade att detta varit upp till
diskussion tidigare och att det är upp till varje enskild klubb att besluta.
Eva Porat informerade om utställarlicens i SVERAK och vikten att utställningsarrangör kontrollerar detta i samband med erhållen
utställningsanmälan. Det är endast av SVERAK utfärdad licens som är giltig och utställningsanmälan ska sändas via egen
klubb/förbund. Utställarlicens utfärdas inte till medlemmar i nordiska independentklubbar – oavsett om klubben är medlem i
WCF eller ej.
Uppsala Kattklubb väckte fråga rörande grundkrav för uppfödardiplomering och föreslog att krav om en kull skulle tas bort.
Diskussion följde och uppfattningen hos många var att utan att ha tagit någon kattkull är man inte att betrakta som kattuppfödare. Annette Sjödin framförde att diplomeringen är ett ”levande” material och att styrelsen kommer att diskutera denna
fråga.
Förbundsordförande Annette Sjödin tackade å styrelsens vägnar avgående förtroendevalda och årsmötet gav dessa en stor
applåd. Därefter tackades samtliga närvarande för ett trevligt och konstruktivt möte trots att det dragit ut längre på tiden än
vad som var planerat.
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Mötets avslutande
Söndagen den 21 mars kl. 15.05 avslutade Eva Porat SVERAKs årsmöte 2010 – med uppmaning till alla att köra försiktigt hem
för lördagens strålande vårväder hade förbytts till halka och snöglop.
Borås 2010-03-24

SVERAKs kansli, Agneta Färdigh, sekreterare

Datum

Eva Porat, årsmötesordförande

Datum

Stellan Spetz, bisittare

Datum

Emma Rytorp, justerare

Datum

Ulrica Wilderäng, justerare
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