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SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

Protokoll fört vid Kattförbundet SVERAKs ordinarie årsmöte
den 15-16 mars 2014, Mercure Hotel, Malmö
Mötet öppnades kl. 10.00 genom att förbundsordförande Annette Sjödin hälsade alla varmt välkomna och förklarade
SVERAKs årsmöte 2014 öppnat.
Därefter presenterade hon närvarande förtroendevalda; vice ordförande Eva Porat, förbundsekonom Michael Wirth
Färdigh, PR-ledamot Ewa Löwdin, hälsoledamöterna Ulrica Wilderäng och Lotta Kragh, tävlingsledamöterna Lotta Falk och
Malin Sundqvist, regelledamot Lars Madej samt suppleant Kenneth Wikström, disciplinnämndens ledamöter Conny
Jansson, Katarina Wolffram, Lena Böörs och Anna-Karin Lénshof (DN-ledamot Sonny Hansson kunde ej närvara), de
förtroendevalda revisorerna Rolf Jonsson och Svante Pettersson och revisorsuppleant Marie Nordberg-Bengtsson (KKoJs
delegat), valberedningens sammankallande Lars Hammar, ledamot Anna-Karin Rahm (HÄKs delegat) (VB-ledamot Maria
Karlsson deltog ej). Anställd personal från förbundskansliet presenterades; Agneta Färdigh, Cecilia Wennergren och Johnny
Åkervall. Våra Katters redaktör Ulf Lindström kunde ej närvara.
Annette Sjödin informerade årsmötet att förbundet tecknat ett treårigt samarbetsavtal med försäkringsbolaget Agria
Djurförsäkring. Bland annat kommer detta att innebära ett mer ingående samarbete och utbyte i hälsofrågor och
hälsostatistik.

1. Upprop och fastställande av röstlängd
Upprop skedde av de 43 (av 48) SVERAK-klubbar som representerades av en eller två delegater. Flera klubbar hade även
åhörare med till mötet.
Medlemsklubb

Delegat/er

ADC, Art Deco
AK, Amica Kattklubb
ALFA, Alfakatten
ASK, Absolut Kattklubb
BIK, Billingebygdens Kattklubb
BIRKA, Birka Kattklubb
BJK, Björkstakatten
BK, Föreningen Boråskatten
CCC, City Cat Club
CK, Calmare Kattklubb
DK, Dackekatten
DÄK, Dalälvskatten
ELK, Elfsborgskatten
FMK, Föreningen Mästerkatten
FRÄS, Fräsets Kattklubb
GEK, Gestrica Kattklubb
GRK, Göteborgs Raskattklubb
HÄK, Hälsingekatten
JKK, Järva Kattklubb
KKoJ, Kattklubben Katten och Jag
KLÖS, Kattklubben Klöset
LK, Linköpings Kattklubb
MEK, Medelpads Kattklubb
MIN, Min Kattklubb
MSK, Mellansvenska Kattklubben
NERK, Nerikes Kattklubb
NOS, Norrskenskatten
OCC, Oci Cat Club
PK, Perserkatten
RYSS, Ryssfolket

Bertil Hansson
Lämnat besked om ej deltagande
Jan Ericson & Per Schoerner
Karl-Erik Bolin
Erika Vikström & Christina Wåhlgren
Elisabeth Kristensson & Tina Sörqvist
Pia Kaartinen & Maria Laestander
Anna Eriksson & Kia Strömberg
Lämnat besked om ej deltagande
Marie Strandberg & Ingrid Sylvander
Jan Carlsson & Solveig Carlsson
Lena Hedlund & Lisa Karlsson
Matilda Ewerlöf & Therese Nilsson
Wendy Mörk & Anne Nordström
Jenny Dickson & Yvonne Hornwall
Emma Mattsson & Annika Ågren
Ingela Malmsten
Ronja Alftin & Anna-Karin Rahm
Arne Grundberg
Annelie J:son Borg & Marie Nordberg Bengtsson
Iréne Eek Magnusson & Helena Larsson
Ann-Christin Johansson & Susanne Karlsson
Katarina Henriksson
Rut Sloberg & Anne-Marie Törnström
Jenny Hising & Elina Persson
Britt-Maria Pedersen & Therese Stavem-Björk
Greta Fredriksson & Ida Johansson
Lämnat besked om ej deltagande
Carina Rosberg & Lotta Sandin
Kaija Merta & Tomas Öhberg
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SC, Speed Cat
SK, Stockholms Kattklubb
SKKK, Skånes Kattklubb
SL, Siameslinjen
SOL, Solkatten
SPIN, Spinneriet
SUK, Sundsvalls Kattklubb
SVISS, Kattklubben SVISS
SYDK, Föreningen Sydkatten
SÖK, Storsjökatten
TCC, Top Cat Club
UK, Uppsala Kattklubb
VK, Västsvenska Kattklubben
VRK, Västerås Kattklubb
VÄK, Värmlands Kattklubb
ÄK, Föreningen Ädelkatten
ÖKN, Örnsköldskatten
ÖSTK, Östkatten

Anne Rönn & Timo Saukkila
Anita Ekholm & Marianne Frederich
Barbro Helmer & Anja Hjort
Lämnat besked om ej deltagande
Therese Bergvall & Helena Broman
Sylvia Dahlkvist & Lisa Sillanpää
Krister Björklund & Caroline Jonsson
Monica Kaad & Anne Pettersson
Sofia Granlid & Camilla Olin (lö), Åsa Widh (sö)
Jeanette Göransson & Sven-Erik Göransson
José Carratalà Morales
Jeanette Houdi & Heidi Larsson
Ann Cedergren & Patrik Johansson
Margaretha Backhurst & Lena Wilhelmsson
Inger Andersson & Rikard Elofsson
Helen Hallberg & Stellan Spetz
Lämnat besked om ej deltagande
Mats Askett & Emelie Strand
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Röstlängden fastställdes till 180 röster vilket innebar: enkel majoritet 91 röster, kvalificerad majoritet 120 röster.

2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Årsmötet beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

3. Fastställande av dagordning
Styrelsen föreslog att motion M 8/13, förslag till ny organisation, skulle behandlas mellan punkt 9 och 10.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
Skånes Kattklubb, SkKK väckte fråga om ID-registret under punkt 15.
Därefter fastställdes dagordningen.

4. Val av ordförande, bisittare och sekreterare för årsmötet
Valberedningen representerades av sammankallande Lars Hammar som föredrog och presenterade valberedningens
förslag:
Val av mötesordförande för årsmötet – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Eva Porat, NERK som
mötesordförande under SVERAKs årsmöte 2014.
Val av bisittare till årsmötesordförande – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Malin Sundqvist, MSK som bisittare
till årsmötesordförande under SVERAKs årsmöte 2014.
Sekreterare för årsmötet – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja SVERAKs kansli, Agneta Färdigh,
som sekreterare under SVERAKs årsmöte 2014.
Efter detta val lämnade SVERAKs förbundsordförande Annette Sjödin över ordförandeklubban till årsmötesordförande.
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5. Val av två protokollsjusterare och två rösträknare
Protokollsjusterare 1 – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Bertil Hansson, ADC att justera
årsmötesprotokollet under SVERAKs årsmöte 2014.
Protokollsjusterare 2 – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens nytillkomna förslag välja Elisabeth Kristensson,
BIRKA att justera årsmötesprotokollet under SVERAKs årsmöte 2014.
Rösträknare 1 – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Rolf Jonsson, NERK som rösträknare
1 under SVERAKs årsmöte 2014.
Rösträknare 2 – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Svante Pettersson, JKK som
rösträknare 2 under SVERAKs årsmöte 2014.

6. Föregående årsmötesprotokoll
Årsmötet beslutade med acklamation att lägga årsmötesprotokollet från 16-17 mars 2013 till handlingarna.

7. Årsredovisning 1 januari – 31 december 2013
Årsredovisningen omfattade styrelsens verksamhetsberättelse, verksamhetsberättelse från disciplinnämnden, styrelsens
resultatredovisning och årsbokslut samt revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
räkenskapsåret.
Årsberättelse från förbundsstyrelsen
Sida för sida av styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom av mötesordförande.
Sidan 5: Föreningen Ädelkatten, ÄK påtalade att det under rubriken Kattens Dag, var ett felaktig datum. Justering skedde
från 29 till 30 november, rätt ordalydelse ska vara; ”Kattens Dag 2013 inföll söndagen den 1 december och arrangemang
anordnades såväl då som under lördagen den 30 november runt om i landet.”
Sidan 7: Alfakatten, Alfa påtalade att ALFAs utställning 2013 avhölls 2-3 november – enligt sammanställning står endast 2
november.
Sidan 9: Under rubriken ”Hälsa och avel”. Förbundsordförande Annette Sjödin presenterade styrelsens bildspel ”Avel och
restriktioner”. Punkter från bildspelet var:
”Sålt är sålt. * Äganderätt övergår till köparen - utan inskränkningar. * Det går därför inte att skriva in klausuler * Klausuler
inskränker köparens fulla äganderätt”
”Förbud mot avel med sjuka djur. Katter får inte användas i avel om; * de har en sjukdom eller ett funktionshinder som kan
ärvas * de har eller med stor sannolikhet har recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom * de har eller med stor
sannolikhet har enkelt recessivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från
motsvarande anlag * parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken för sjukdom eller funktionshinder
hos avkomman.”
”Ingen regel utan undantag: * Jordbruksverket kan i vissa fall ge kattägare tillstånd att göra undantag från reglerna. Ett skäl
kan vara att avelsurvalet i någon ras håller på att bli för litet. * Undantagen är alltid tidsbegränsade och kan vara
förknippade med villkor * Jordbruksverket/svensk lagstiftning och förordningar säger att vi skall ha ett stort avelsurval, för
att kunna behålla ett sådant urval är man villig att ge dispenser enligt ovan!”
”Friska katter – avla på! Hur går vi vidare för att öka avelsbasen… * Kastrera inte kattungar * Selektera inte för hårt och för
tidigt * Agera mentor för kattungeköpare när de vill använda sin katt i avel * Ta väl vara på avelsmaterial * och dina kattvänner”
Hälsoledamot Ulrica Wilderäng påtalade att det är bra att testa sina djur men det är inte bra att ”testa ihjäl” dem och ta
bort katter från avel. Det är viktigt med ett stort avelsmaterial - minskat avelsmaterialet kan medföra att raser riskerar att
på sikt dö ut.
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En längre diskussion fördes om avel och restriktioner och flera klubbar framförde att problemet förekommer inom alla raser
och ett stort problem har blivit ”okynnesrestriktioner”. Ett inlägg om restriktioner väckte applåder; ”hankatten lånas ut
med restriktion att avkommor efter katten ifråga inte beläggs med avelsrestriktion”
Styrelsen uppmanades att ta med frågan om problemet med restriktioner till FIFe för vidare diskussion.
Styrelsen fick också i uppdrag att ta fram någon form av fodervärdsavtal. Annette Sjödin informerade att styrelsen kommer
att se över och uppdatera de SVERAK-blanketter som finns vid överlåtelse av katt.
Flera klubbar lämnade eloge till SVERAKs styrelse för att en sådan brännande fråga togs upp till diskussion.
Desinfektionsmedel vid utställningar: Styrelsen informerade att under året har utredning pågått om vilket rengöringsmedel
som är lämpligast att användas mot eventuella smittor och som inte är för aggressivt mot materialet i bord och burar i
burpoolen. Styrelsen rekommenderade klubbarna att använda outspädd DAX desinfektionsmedel, i flytande (inte i spray)
form till både domarbord och burar. Styrelsens årsmötesuppdrag avseende utredning av desinfektionsmedel vid utställning
är med detta avslutat.
En presentation av dataprojekt och datautveckling var planerad och därför lämnades sidan 11 i årsberättelsen - för att
återkomma till denna efter kaffepausen.
Sidan 13: Förbundstidningen Våra Katter: Fråga väcktes om tankar finns på en digital utgåva av Våra Katter. Styrelsen
svarade att detta ej finns i dagsläget.
Sidan 15: Fråga väcktes om skrivelse från Jordbruksverket rörande Kattens Dag. Styrelsen informerade att frågan inte är
slutdiskuterad och att kontakt kommer att tas med Jordbruksverket inom de närmaste dagarna.
Sidan 16: Övrig representation: Önskemål framkom om mer utförliga rapporter rörande representation – kanske som bilaga
till styrelseprotokoll. Förbundsordförande Annette Sjödin informerade att vissa rapporter, som exempelvis Agrias
skadeprövningsnämnd inte var för distribution utan som inofficiell information inom styrelsen.
Samarbetspartner: Fråga väcktes om det fanns krav på samarbetspartners logotyp på klubbarnas hemsidor. Styrelsen
informerade att förbundet – det vill säga samtliga SVERAK-klubbar - idag har två huvudsamarbetspartner; Royal Canin och
Agria.
Om klubben har annan kommersiell logotype på hemsidan ska Royal Canins och Agrias logotyper också finnas med,
rangordnad först och gärna med angivande att dessa är huvudsamarbetspartners. Om klubben inte har annan logotype (än
klubbens egen, SVERAKs och FIFes) på hemsidan kan inte krävas att Royal Canins och Agrias logotyper ska finnas med.
Styrelsen påtalade däremot starkt att det är viktigt att värna om våra samarbetspartners och lämnade rekommendation att
publicera deras logotyper.
På förekommen anledning informerade styrelsen att det informationsblad som klubbarna tidigare erhållit med
cirkulärutskick ”SVERAKs latkatt om samarbetsavtal med Royal Canin” kommer att omarbetas. Bortsett från att rubriken
kommer att bli ”SVERAKs latkatt om samarbetsavtal” kommer en del textinnehåll att justeras och förtydligas.
Kaffepaus kl. 11.15-11.45
Sidan 11: Förbundets datasystem. Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh presenterade, genom ett bildspel, SVERAKs
datasystem. Framför allt avsåg presentationen Sinbad, SVERAKs medlemsregister online sedan 2011. Han började med att
aktivera samtliga närvarande i årsmöteslokalen genom att, genom bildspelet, fråga: ”Handen på hjärtat: * Medlemmar i
klubbstyrelse -> stå upp * Har lösenord till Sinbad -> stå kvar * Har använt Sinbad … -> stå kvar * Sitt ned TACK! * Glädjande
många stod kvar vilket visade att Sinbad är ett väl använt program.
Sesam – central för alla system
•
Medlemsklubbar (namn, officiell adress, organisationsnummer, styrelse, andra klubbmedlemmar, …)
•
Personinformation (namn, adress, klubb, aktivitet, …)
•
Stamnamn (ägare, godkännandedatum, …)
•
Länder, städer, postnummer, …
•
Kattinformation (ras, kön, ems, namn, titel, uppfödare, ägare, …)
•
Hälsoinformation (intyg (DNA-test), fri pga föräldrar, …)
•
Kattförbund, …
Sinbad – SVERAKs medlemsdatabas för kattklubbar på nätet är en interaktion från Sesam. Uppgifter från Sesam replikeras
direkt över till Sinbad.
Sinbad hos klubb finns i två nivåer:
•
Klubbadministratör (medlemsansvarig, kassör,…)
•
Klubbstyrelse (ordförande, vice-ordförande, sekreterare, utställningssekreterare, avelssekreterare, …)
Nivåerna styrs med hjälp av olika lösenord

Protokoll fört vid SVERAKs årsmöte 15-16 mars 2014, Malmö

Sida 5 (21)

SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

Sinbad – användning hos klubb - upplägg ny medlem, adressändring, ändring av medlemstyp. Kontroll av medlemskap:
Registreringsanmälan och utställningsanmälan. Verktyg för kontakt med klubbmedlem: Adressetiketter och epostadresslista
På gång… - En stor del av de rapporter som förbundet beställer kommer på sikt även att komma klubbarna tillgodo.
Detta avser bland annat stamnamnslista och lista över diplomerade uppfödare. På sikt är målet att kunna tillhandahålla
statistik över registrerade kullar av klubbens uppfödare.
Önskemål framfördes att klubb ska få information när ändring av exempelvis adress sker direkt till SVERAK från enskild
medlem.
Fråga och önskemål framfördes att blanketterna ägarändring och överlåtelseavtal ska vara förtryckta i samband med
erhållande av stamtavlor och att bekräftelse sänds till nya ägare. Michael Wirth Färdigh lovade att ta med detta önskemål i
framtida utvecklingsarbete.
Rapport stambokföring 2013
Föreningen Ädelkatten, ÄK, påtalade ett fel i registreringsstatistiken över antalet registrerade singapura under 2013.
Michael Wirth Färdigh ska kontrollera och åtgärda detta.
Årsberättelsens slutord
I sedvanlig ordning lästes förbundsstyrelsens slutord upp av förbundsordförande:
”Så kan vi lägga ytterligare ett år till handlingarna. Ett år där vi alla tillsammans i förbundet har arbetat i positiv anda för
att värna om Katten. Styrelsen vill tacka alla klubbar, enskilda medlemmar och samarbetspartners för ett mycket gott utfört
arbete. Vi ser fram emot nya utmaningar under nästa år. Samarbete ger styrka!”
Årsmötet beslutade, efter applåder, att lägga styrelsens årsberättelse till handlingarna.
Årsberättelse från disciplinnämnden, DN
DNs verksamhetsberättelse för 2013 presenterades och årsmötet beslutade att lägga den till handlingarna.
SVERAKs styrelses rapport rörande Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för katt
Under november 2013 informerade styrelsen för Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för Katt att fonden avvecklas i
enlighet med önskemål från SVERAKs årsmöte – dock är ett avvecklande av en stiftelse en långsam process.
Förbundsordförande Annette Sjödin framförde ett stort tack till fondstyrelsen för deras arbete under åren och framför allt
för samarbete och möte under 2013.
SVERAKs resultatredovisning och årsbokslut
Inga frågor väcktes och årsmötet beslutade att lägga resultatredovisning och årsbokslut till handlingarna.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
Förbundets förtroendevalda revisorer Rolf Jonsson och Svante Pettersson granskade förbundets förvaltning för
räkenskapsåret 2013. Av revisorernas rapport framgick att synpunkter om förbundets förvaltning efter varje
revisionstillfälle överlämnats till SVERAKs styrelse och att dessa synpunkter tillfredsställande hade åtgärdats eller besvarats.
Förtroendevald internrevisor Rolf Jonsson läste upp slutord; ”Vår genomförda revision ger ingen anledning till anmärkning
på förbundets förvaltning. Vi föreslår därför att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar”.
Skånes Kattklubb, SKKK väckte fråga om vilka handlingar revisorerna avsåg med ”övriga handlingar” och om granskning av
samarbetsavtal ingick i dessa. Revisor Rolf Jonsson svarade att övriga handlingar bland annat avsåg styrelsehandlingar och
andra handlingar som revisorerna fått ta del av på begäran. Granskning av samarbetsavtal har inte skett – däremot är det
inte några problem för revisorerna att få ta del av dessa om de så önskar.
Birka Kattklubb, BIRKA väckte fråga om revisorernas inblick i kommande World Winner 2015. Revisor Rolf Jonsson svarade
att World Winner 2015 är en av de punkter som kontinuerligt granskas.
Årsmötet beslutade att lägga internrevisorernas berättelse till handlingarna.
Slutord från revisionberättelse från externrevisor Claes Svensson, KPMG lästes upp av förbundsekonom Michael Wirth
Färdigh: Uttalande: Enligt min uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Sveriges Kattklubbars Riksförbunds finansiella ställning per den 31 december 2013
och av dess finansiella resultat för året enligt bokföringslagen. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.”
Årsmötet beslutade att lägga externrevisorns berättelse till handlingarna.
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8. Ärenden väckta till årsmötet
Dnr 13-05-20
Fråga väckt från Björkstakatten rörande utbildande verksamhet
Dnr 13-05-20:2 Svar från SVERAKs styrelse
Björkstakattens, BJK, ärende avsåg att SVERAK bör utveckla och bredda sin utbildande verksamhet. Som exempel gavs att
diplomeringen kompletteras med flera steg, att föreläsare utbildas av förbundet i att led exempelvis kurser i avel, genetik,
hälsa och beteende och att årligen arrangera seminarier på olika orter i landet.
Förslag kom från årsmötesdelegater att bland annat samla information om föreläsare på SVERAKs hemsida och att använda
redan befintliga utbildningsprogram som finns på nätet.
SVERAKs styrelse tar med sig årsmötets tankar och idéer till kommande verksamhetsår.
Dnr 14-05-5
SVERAKs styrelse rapport rörande World Winner Show i Sverige 2015
Förbundsordförande Annette Sjödin lämnade en statusrapport i projektarbetet och informerade att inom kort kommer
koder för hotellbokning att publiceras på SVERAKs webbplats.
Ett övergripande och preliminärt budgetförslag presenterades, baserat på 1 500 anmälda katter. Några frågor väcktes och
besvarades. En av dem avsåg sponsorer och styrelsen informerade att utöver Royal Canin var det ännu inte klart.
Dnr 14-05-1
SVERAKs styrelse till SVERAKs årsmöte rörande ”tidig hemgång för utställare”
Utställningsledamot Lotta Falk föredrog frågan. Styrelsen har förstått att frågan om tidig hemgång för utställare som så
önskar är en viktig fråga för många klubbar och utställare. Av detta skäl lämnade styrelsen ett förslag att under en
testperiod (140401-150331) ska det vara tillåtet att klubb ger utställare som så önskar möjlighet att gå hem innan
panelerna. SVERAKs styrelse hoppas att antalet utställare genom detta ökar på utställningarna, vilket är det som anges som
främsta argument av de klubbar och utställare som önskar detta. Sammanställning av utvärderingarna kommer att ske.
Förslaget gäller under förutsättning att vissa kriterier uppfylls:
•
•
•
•
•
•

Vid ansökan/ändring av utställning ska SVERAKs kansli meddelas om "tidig hemgång" ska användas.
Det ska tydligt framgå i inbjudan att "tidig hemgång"
Monterhyrare ska informeras om att utställare inte kommer att vara kvar under hela dagen.
Katter får endast lämna utställningen under en specifik tidsperiod mellan grundbedömningar och panel.
Arrangören måste tydligt upplysa utställarna om vad som gäller så att inte grundbedömningar eller paneler störs.
Notering om antalet utställare som väljer att lämna utställningen i förtid ska göras och bifogas utvärdering som
ska sändas till kansliet tillsammans med övrig utställningsredovisning. Speciell blankett för detta kommer att tas
fram. Utvärdering bör även göras av de klubbar som inte tillämpar "tidig hemgång" för att se om det blir stora
skillnader i antal utställare på de två utställningstyperna.
•
Representant för SVERAKs styrelse/tävlingsledamöter ges rätt att kontakta utställare och monterhyrare för att
höra om synpunkter.
Styrelsen påpekade starkt att det inte är något krav att klubbar måste erbjuda "tidig hemgång". Det är helt valfritt för
klubben om det ska genomföras eller inte. Den enskilda utställaren kan inte ställa krav att få gå hem tidigare det inte är en
utställning där "tidig hemgång" tillämpas. För att detta försök ska fungera måste klubbar och utställare respektera klubbars
beslut i denna fråga.
Årsmötet kompletterade med ytterligare ett kriterium:
•
Nominerade Katter äger ej rätt att gå hem tidigare.
Flera klubbar tackade styrelsen för förslaget samtidigt som det framkom synpunkter både för och emot. Bland annat
diskuterades frågan att man bör fundera på av vilket skäl man ställer ut sin katt och om målet endast är att ta certifikat.
Efter en längre diskussion beslutade årsmötet med acklamation att under testperioden 140401-150331 tillåta tidig
hemgång för de utställare som så önskar för de klubbar som så önskar i enlighet med ovanstående kriterier.
De klubbar som fått utställningsdatum godkänt under denna period kan revidera ansökan och utställningsinbjudan.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och disciplinnämnd
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2013.
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för disciplinnämnden för verksamhetsåret 2013.
Jenni Pernklev, representant för Royal Canin, anlände mötet för att närvara några timmar och hon välkomnades varmt av
årsmötet.
Årsmötet ajournerades för lunch kl. 13.00-14.00
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Mötesordförande Eva Porat överlämnade ordet till Royal Canins representant Jenni Pernklev.
Bästa Kattens Dag-klubb 2013
Jenni Pernklev informerade att syftet med Royal Canins tävling bland annat är att öka kattmedvetandet på orten, värva nya
medlemmar till klubbarna och Royal Canin, öka synligheten och stärka samarbetet.
Denna tävlingsomgång hade många varit engagerade och åtta tävlingsbidrag hade inkommit. Nytt för detta år var att tre
klubbar som erhöll prissumma – som ska gå till en gemensam aktivitet i klubben. Genom ett bildspel presenterade Jenni
Pernklev pristagarna:
Tredje plats – och 2 000 kronor: Gratulationer till Hälsingekatten med motivering; ”16 olika raser i flera butiker, reklam för
SVERAK och ID-register.”
Andra plats – och 3 000 kronor: Gratulationer till Björkstakatten med motivering; ”42 katter visades upp i flera butiker,
många annonser och besökare, reklam för SVERAK och ID-register.”
Första plats – och 5 000 kronor: Gratulationer till Västsvenska Kattklubben med motivering; ”Med stort fokus på SVERAK,
klubben, katten och RC. Allt förpackat proffsigt och på ett inbjudande sätt så lyfte man kattens Dag till nya höjder”
Klubbarna fick många gratulationer och applåder när de hämtade diplom från Royal Canin.
Rashäftet ”Se tjugofyra kattraser i ögonen”
Ett kort bildspel inledde PR-ledamot Ewa Löwdins information att arbetsgruppen, bestående av henne och Agneta Färdigh,
nu nått i mål med rashäftet ”Se tjugofyra kattraser i ögonen”. Samtidigt med denna presentation delades rashäftet, i A7format, ut till deltagarna vid årsmötet.
Podiet informerade att Royal Canin bekostat tryckningen av detta häfte – som är tänkt att Royal Canin, SVERAK-klubbar och
på sikt även veterinärer i ID-samarbete ska kunna använda för att informera kattintresserad allmänhet om raskatter,
SVERAK och Royal Canin.
Motion M8/2013, förslag till ny organisation, behandlades mellan punkt 9 och 10.
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret arbetat efter den nya organisationen och försöket har fallit väl ut. Det
finns dock ett behov av att avlasta utställnings- samt avels- och hälsoledamöterna vilket återspeglas i motion M 11.
Styrelsen yrkar på att årsmötet klubbar motionen en andra gång för att fastställa organisationsförändringen.
För bifall av SVERAKs stadgar krävs beslut med kvalificerad majoritet (120 röster). Vid en andra klubbning träder stadgan i
kraft omedelbart.

M 8 2013

STYR 1

SVERAKs Stadgar Ändring av text

3.4 Avstängning - enskild medlem
Anmälan mot enskild medlem görs skriftligen med justerat protokollsutdrag till SVERAKs disciplinnämnd. Anmälan kan ske
av ansluten klubb, SVERAKs kommittéer, SVERAKs styrelse eller av enskild medlem via ansluten klubb. [….]
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 har rätt att inkomma med maximalt tre motioner vardera för behandling under årsmötet.
SVERAKs styrelse har rätt att inkomma med maximalt tre tio motioner rörande regler för behandling under årsmötet.
Utöver dessa tre tio motioner 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.
4.10 Anmälan om deltagande
[….]
Ordningsregel: Anslutna klubbars årsmöteskostnader
Delegaternas kostnader för resor bekostas alltid av den egna klubben. Detta även om delegaten väljs till
årsmötesfunktionär, eller är kallad till sammanträde i kommitté eller annan SVERAK-enhet i samband med årsmötet …
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4.11 Ärenden
[…]
6.

Föregående årsmötesprotokoll

a)

Förbundsstyrelsens inklusive kommittéernas och Disciplinnämndens årsberättelse för senaste verksamhetsåret

[…]
13.

Val av:
a) förbundsstyrelse, inkl förbundsordförande, förbundsekonom, kommittéordförande med personlig
ersättare, ledamöter och styrelsesuppleanter
b) ledamöter till SVERAKs kommittéer

5.1.1 Styrelsens sammansättning
Förbundsstyrelsen består av:
•
Förbundsordförande
•
Vice förbundsordförande
•
Förbundsekonom
•
Raskommitté
•
Regelkommitté
•
Tävlings- och utställningskommitté
•
Hälsokommitté
•
Två ordinarie ledamöter
•
PR-ledamot
•
Regelledamot
•
Utställningsledamot 1
•
Utställningsledamot 2
•
Avels- och hälsoledamot 1
•
Avels- och hälsoledamot 2
•
En suppleant, dock ej för ordförande i kommittéer.
Kommittéledamöter närvarar med yttranderätt men har bara rösträtt då de går in för respektive ordförande.
Vid förfall för ledamot träder suppleant in. Avgår ledamot före mandattidens utgång träder suppleant in i dennes ställe för
tiden till och med 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 SVERAKs styrelse rätt att adjungera medlemmar till
kommittéerna.
Under pågående mandatperiod kan 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 SVERAKs 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 förbundsstyrelsen

(All text om kommittéer stryks)
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PR-ledamot
Med inriktning mot intern och extern PR.
Regelledamot
Med inriktning mot bevakning av FIFes och SVERAKs regelverk samt att inför årsmötet bereda inkomna motioner.
Utställningsledamöter
Med inriktning mot SVERAKs utställningsverksamhet inklusive assistentfrågor samt prisutdelning för tävlingen Årets
Katt.
Avels- och hälsoledamöter
Med inriktning mot hälsoprogram och hälsofrågor för katt.
5.8 Rasråd
(Rasråd inom SVERAK upphör vilket innebär att hela paragraf 5.8 stryks.
Innestående medel för rasråden överförs till dataprojekt ”FindUs” för vidare programutveckling.)
Årsmötet beslutade med acklamation att bifalla motionen.

10. Beslut om avgifter
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh presenterade styrelsens förslag till avgifter.
Klubbarnas medlemsavgift till SVERAK 2016
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad medlemsavgift per enskild
medlem till SVERAK från 2016 vilket innebär: Per enskild medlem 50 kronor
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om höjning av den del som samtliga klubbar
betalar in i samband med medlemsavgiften och som ingår i årsmötesutjämningen till 2 000 kronor (från
1 750 kronor).
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh informerade klubbarna att denna summa är ett nollsummespel för de klubbar som
deltar vid årsmötet eftersom beloppet, genom årsmötesutjämningen, kommer deltagande klubbar till gagn.
Som en följd av detta beslut blir minimiavgiften till SVERAK från 2016: 4 500 kronor (varav 2 000 kronor till årsmötesutjämningen).
Prenumerationsavgift Våra Katter 2016
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrade avgifter till SVERAK för
prenumeration av Våra Katter vilket innebär:
20 kronor per nummer (för utlandsprenumeration tillkommer 15 kronor per nummer) vid klubbprenumeration
300 kronor för enskild inrikesprenumeration (6 nr)
400 kronor för enskild utrikesprenumeration (6 nr)
Avgifter från den 1 januari 2015
Avgift för registrering i SVERAKs ID-register
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift vilket innebär
0 (noll) kronor.
Stamnamn
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för stamnamn
inklusive bevis vilket innebär 1 500 kronor.
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för stamnamn
överfört från icke FIFe-förbund inklusive bevis vilket innebär 1 000 kronor.
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för stamnamnsbevis
vilket 50 kronor.
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Stamtavlor
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad stamtavleavgift för kull ej
äldre än tre månader vilket innebär 300 kronor. För SVERAK-diplomerad uppfödare är avgiften 200 kronor.
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad stamtavleavgift för kull äldre
än tre månader vilket innebär 600 kronor.
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om höjning av stamtavleavgift för
import/överföring vilket innebär 500 kronor (från 300 kronor).
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrat avgift för transfer vilket
innebär 150 kronor.
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad stamtavleavgift vid
ändring/tillägg vilket innebär 150 kronor.
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för
ersättningsstamtavla vilket innebär 150 kronor.
Huskattbevis
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för nyutfärdat
huskattbevis vilket innebär 150 kronor.
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för ersättningshuskattbevis vilket innebär 100 kronor.
Utställarpeng (per bedömd katt)
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för ”utställarpeng”
vilket innebär 15 kr per bedömd katt.

11. Beslut om arvoden för verksamhetsåret 2014
SVERAKs styrelse hade lämnat två alternativa förslag till arvoden för verksamhetsåret 2014; alternativ 1: organisation enligt
årsmöte 2013 och alternativ 2: organisation enligt tidigare (>2012). Genom bifall av M8/2013 vid dagens årsmöte gäller
arvodesförslagen enligt alternativ 1.
Arvode förbundsstyrelsen
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med styrelsens förslag att styrelsearvode är 120 000 kronor.
Arvode förbundstidningens redaktion
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med styrelsens förslag att arvodet för förbundstidningens redaktion är
oförändrat 25 000 kronor.
Arvode disciplinnämnden
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med styrelsens förslag att arvodet för disciplinnämnden är oförändrat
6 000 kronor.
Arvode internrevisorer
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med styrelsens förslag att arvodet för internrevisorerna är oförändrat
5 000 kronor.
Arvode årsmötets ordförande
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med styrelsens förslag att arvodet för årsmötesordförande är oförändrat
4 000 kronor.
Arvode årsmötessekreterare
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med styrelsens förslag att arvodet för årsmötessekreterare är oförändrat
4 000 kronor. Eftersom årsmötet valt SVERAKs kansli till årsmötessekreterare utgår inget arvode för detta uppdrag eftersom
SVERAK-anställd personal är i tjänst under mötet.
Arvode valberedningen
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med styrelsens förslag att arvodet för valberedningen är oförändrat
4 000 kronor.
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12. Behandling av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhets- och
räkenskapsår
Verksamhetsplan 2014 och budgetkommentarer
Förbundet kommer under 2014 att fokusera framför allt på följande områden:
•
•
•
•
•

IT-satsningar
Annonssidan (raskatter.nu)
Utveckling av förbundets hemsida
Planering av och bokning av aktiviteter i samband med förbundets 60-årsjubileum
Planering och förberedelse inför World Winner 2015

Fråga väcktes rörande SVERAKs ID-register och var kostnaderna för detta konterades. Förbundsekonom Michael Wirth
Färdigh redogjorde att kostnader för tryckmaterial och liknande bokförs under avdelning 10, Förbundsverksamhet medan
lönekostnader bokförs under avdelning 06, Förbundskansli.
Årsmötet beslutade med acklamation att godkänna den föreslagna budgeten.
Styrelsen väckte fråga till årsmötet om detta kunde godkänna att förbundet, i samband med World Winner 2015 kan sälja
supébiljett som även omfattar vin/öl och att förbundet bjuder på något slags ”bubbel”, exempelvis mousserande vin, som
välkomstdrink vid World Winner 2015 samt vid SVERAKs 60-årsjubileum.
Årsmötet beslutade med acklamation att godkänna detta. Ingen klubb var emot förslaget.

13. Val av förtroendevalda inom SVERAK
Valberedningens sammankallande Lars Hammar föredrog och presenterade valberedningens förslag.
FÖRBUNDSSTYRELSE
Förbundsordförande - 2 år
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Annette Sjödin, VK.
PR-ledamot 1 – 2 år
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Ewa Löwdin, ADC.
Avels- och hälsoledamot 2 – 2 år
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Ulrica Wilderäng, GRK.
Utställningsledamot 2 – 2 år
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Lotta Kragh, ÄK.
Eftersom Lotta Kragh hade ett år kvar av sin mandatperiod som Avels- och hälsoledamot 1 förrättades fyllnadsval av denna
post.
Fyllnadsval Avels- och hälsoledamot 1 – 1 år
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Anna Börje, ASK.
Suppleant – 1 år
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Kenneth Wikström, FRÄS.
DISCIPLINNÄMNDEN, DN
DN-ledamot 1 – 2 år
Årsmötet beslutade, efter votering, med nedanstående röstetal, att välja Katarina Wolffram, DÄK.
Katarina Wolffram, DÄK
101 röster
Marie Strandberg, CK
79 röster
Avstår
0 röster
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DN-ledamot 2 – 2 år
Årsmötet beslutade, efter votering, med nedanstående röstetal, att välja Lena Böörs, NERK.
Lena Böörs, NERK
92 röster
Marie Strandberg, CK
88 röster
Avstår
0 röster
Disciplinnämnden meddelade att Conny Jansson av DN blivit utsedd till sammankallande
FÖRTROENDEVALD REVISOR SAMT SUPPLEANT
Internrevisor – 2 år
Årsmötet beslutade, efter votering, med nedanstående röstetal, att välja Svante Pettersson, JKK.
Svante Pettersson, JKK
84 röster
Rolf Kimnäs, NERK
55 röster
Marie Nordberg Bengtsson, KKoJ 41 röster
Avstår
0 röster
Revisorsuppleant – 1 år
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Arne Grundberg, JKK.
VALBEREDNING, VB
Tre förslag inkom från ”golvet” och detta innebar att det inte fanns något behov av votering.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att som valberedning välja Lars Hammar, HÄK, Anne Nordström, FMK och
Barbro Helmer, SKKK.
VB meddelade att Lars Hammar av VB blivit utsedd till sammankallande.

14. Behandling av motioner
Motioner som ska klubbas en andra gång
M 8 2013, som behandlats mellan punkt 9 och 10, bifölls med acklamation.
Annette Sjödin informerade att under kaffepausen och eftermiddagen skulle en tipspromenad finnas för samtliga deltagare.
Frågorna var föranledda av att styrelsen och kansliet upplever att det kan förekomma en del oklarheter och att detta var ett
roligare sätt att diskutera med varandra och fundera över frågeställningarna. Ingen vinnare skulle utses – däremot en
gemensam genomgång av svar under söndag förmiddag.
Kaffepaus kl. 15.15-16.00

Motioner för vidarebefordran till FIFe M 1 – M 8
För bifall av motion för vidarebefordran till FIFe krävs beslut med enkel majoritet (91 röster).

M1

VK 1

FIFes rasstandard för MCO

Head
Shape
Medium in size; square outline. Profile with a gentle concave slope.
Size in proportion to the body.
Broad wedge shaped head with a square outline to the muzzle. Profile with an upper increasing concave slope, with good
height seen in profile.
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Forehead
Gently curved
Slightly rounded forehead followed by a square line between the ears.
Cheeks
Cheekbones well developed, high and prominent
Chin
Firm , in vertical alignment with nose and upperlip
Wide and deep enough to complete square look of the muzzle.
Ears
Placement
Set high on head with a very slight outward tilt. Ears should be placed one ear's width apart. The width extends slightly in
older cats.
Rather high set, placed one ear's width apart.
Lower base set just slightly further back than upper base, showing a slight outward tilt.
Legs
Substantial, Strong boning of medium length to form a rectangle with the body
Remarks
•
•
•
•
•

type must always take preference over colour.
very slow maturing of the breed should be taken into account.
mature males may have larger and broader heads than females.
females are proportionally smaller than males. Allowance must be made for this significant difference in size.
length of coat and density of undercoat vary with the seasons.

Faults
Chin
•

undershot chin

Ears
Close to each other, vertical, erect, pointed
Årsmötet beslutade med acklamation att bifalla motionen.

M2

HÄK 1

FIFes rasstandard för PER/EXO

Förslag: Godkänn 09 (obestämd vitfläckighet) hos Perser och Exotic.
Årsmötet beslutade med acklamation att avslå motionen.

M3

STYR 6

FIFes och SVERAKs regler för utställning
2.6 Utbyte av text

Ny text: Skandinavien (Norge, och Sverige och Finland) kan en gång per år arrangera utställning i enlighet med de regler
som gäller för FIFes Världsutställning:
[…]
Efter viss diskussion huruvida Finland tillhör Skandinavien gick årsmötet till beslut.
Årsmötet beslutade med acklamation att bifalla motionen.
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M4

SkKK 3

FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring
3.3 Tillägg av text

Ny text: En honkatt får inte paras förrän hon har fyllt 10 månader.
Årsmötet beslutade med acklamation att avslå motionen.

M5

ÖKN 1

FIFes och SVERAKs regler för utställning - 1.15c Utbyte av text

Ny text: Det är inte tillåtet att lämna utställningen med utställd katt innan utställningen är slut den tid arrangören
meddelat i inbjudan eller i annat fall utan särskilt tillstånd från arrangören.
Årsmötet beslutade med acklamation att avslå motionen.

M6

ÖKN 1

FIFes och SVERAKs regler för utställning - 4.3, 4.4, 4.5 Borttag av text

Förslag: Kravet på att ställa i två eller tre länder för att få titlarna Internationell Champion / Internationell Premier och
högre slopas.
Årsmötet beslutade med acklamation att avslå motionen.

M7

SYDK 1

FIFes och SVERAKs regler för utställning - 4.9.3 Tillägg av text

Ny text: 4.9.3 Best In Show
[…]
Huskatter kan ha maximalt två BIS-titlar; Best in Show huskatt korthår och Best in Show huskatt långhår, eller
Best in Show huskatt hane och Best in Show huskatt hona, eller
Best in Show huskatt
För utställningar reglerade i kapitel 2 ska Best in Show för huskatter utses som Best in Show huskatt korthår och Best in
Show huskatt långhår.
Årsmötet beslutade, efter votering, med nedanstående röstetal, att bifalla motionen:
Bifall: 131 röster

M8

Avslag: 39 röster

ALFA 2

Avstår: 10 röster

FIFes och SVERAKs regler för utställning - 6.13 Tillägg av text

Ny text: Domarens beslut är obestridligt men tekniska och standardfel som domaren tydligt påpekat men inte bryr sig
om kan överklagas.
Årsmötet beslutade med acklamation att avslå motionen.

Motioner rörande SVERAKs stadgar M 9 – M 11
För bifall av motioner rörande SVERAKs stadgar krävs beslut med kvalificerad majoritet (120 röster). För att ändring av
SVERAKs stadgar ska ske krävs beslut av två på varandra följande årsmöten.

M9

STYR 1

SVERAKs stadgar 3.1 Utbyte av text

Ny text: Medlemskap beviljas, efter skriftlig ansökan, av SVERAKs styrelse årsmöte.
[...]
SVERAKs styrelse handlägger bereder ärendet sedan och inhämtar eventuellt erforderliga kompletterande uppgifter
inhämtats om den sökande klubben.
[...]
Årsmötet beslutade med acklamation att bifalla motionen.
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M 10

ÄK 1

SVERAKs stadgar - 5.1.5 Utbyte av text

Ny text:
Protokoll ska föras vid SVERAKs styrelsesammanträden. Förbundsstyrelsens 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 distribueras inom två en månader från sammanträdesdagen.
Årsmötet beslutade med acklamation att bifalla motionen.

M 11

STYR 2

SVERAKs stadgar - 5.8, 5.9 Ny punkt

Ny text:
5.8 Avels- och hälsorådet
5.8.1 Avels- och hälsorådets sammansättning
Rådet består av
Styrelsens två Avels- och Hälsoledamöter
Tre ledamöter valda av SVERAKs årsmöte
5.9 Utställningsrådet
5.9.1 Utställningsrådet sammansättning
Rådet består av
Styrelsens två Utställningsledamöter
Tre ledamöter valda av SVERAKs årsmöte
Förtydligande till motionen: val av ledamöter sker i enlighet med SVERAKs stadga 4.11: ”Samtliga val sker för en mandattid
av två år med växelvis val, om inget annat anges.”
Årsmötet beslutade med acklamation att bifalla motionen.

Motioner rörande ordningsregler till SVERAKs stadgar M12
För bifall av motioner rörande ordningsregler till SVERAKs stadgar krävs beslut med kvalificerad majoritet (120 röster). Vid
bifall träder regel i kraft den 1 januari 2015 såvida inte årsmötet beslutar annat.

M 12

STYR 7

SVERAKs stadgar - 5.2 Ordningsregel Tillägg av text

Ny text:
Ordningsregel: Ärende till Disciplinnämnden (DN)
[...]
Under tiden ärendet behandlas får den anmälda inte ägarändra sina katter.
Årsmötet beslutade med acklamation att bifalla motionen.
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För bifall av nationella tillägg till FIFes regler krävs beslut med kvalificerad majoritet (120 röster). Vid bifall träder regel i
kraft den 1 januari 2015 såvida inte årsmötet beslutar annat.

Motioner rörande FIFes och SVERAKs regler för utställning M 13 – M 26
M 13

STYR 5

FIFes och SVERAKs regler för utställning 1.4a Nat tillägg Tillägg/Utbyte av text

Ny text: Endast två utställningsarrangemang får avhållas samma helg i Sverige.
För att utställningar ska få avhållas inom Sverige helgerna efter varandra, ska vägkartans avstånd vara minst 100 150 km
mellan utställningsorterna. Den först bokade utställningen har företräde.
Årsmötet beslutade, efter votering, med nedanstående röstetal, att bifalla motionen:
Bifall: 140 röster

Avslag: 38 röster

Avstår: 2 röster

M 14

KKoJ 1

FIFes och SVERAKs regler för utställning 1.4a Nat tillägg Tillägg/Utbyte av text

M 15

UK 1

FIFes och SVERAKs regler för utställning 1.4a Nat tillägg Utbyte av text

M 16

UK 2

FIFes och SVERAKs regler för utställning 1.4a Nat tillägg Utbyte av text

M 17

ALFA 3

FIFes och SVERAKs regler för utställning 1.10c Nat. tillägg

Motionen dragen av KKoJ

Motionen dragen av UK –
till förmån för M 13

Motionen dragen av UK –
till förmån för M 13

Ny text:
I inbjudan anges såväl första som sista inbetalningsdatum. Första inbetalningsdatum ska vara tidigast tre månader före
första utställningsdatum.
Om en utställning är begränsad till ett visst antal katter ska det stå i inbjudan.
Katter tillåts ej att vistas i utställningslokalen över natten.
Alla svenska internationella och nationella utställningar bör kungöras kortfattat och i god tid före första inbetalningsdatum i
förbundets tidning.
SVERAK-ansluten klubb tillåts att kostnadsfritt annonsera med sin utställningsinbjudan i halvsidesformat i
förbundstidningen.
Årsmötet beslutade, efter votering, med nedanstående röstetal, att bifalla motionen:
Bifall: 157 röster

M 18

Avslag: 23 röster

SOL 1

Avstår: 0 röster

FIFes och SVERAKs regler för utställning - 1.15c Nat tillägg Ny punkt

Motionen dragen av SOL –
till förmån för styrelsens
förslag om tidig hemgång.
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M 19

ÄK 1

FIFes och SVERAKs regler för utställning - 1.15c Nat tillägg Ny punkt

M 20

SKKK 1

FIFes och SVERAKs regler för utställning - 1.17 Nat tillägg Ny punkt

Motionen dragen av ÄK –
till förmån för styrelsens
förslag om tidig hemgång.

Ny text: Om en SVERAK-ansluten klubb beslutar att man inte vill ta emot en person som utställare på grund av personens
olämpliga uppförande på tidigare utställning, ska personen ifråga och den klubb han/hon tillhör underrättas skriftligen
inom två månader efter inträffad händelse.
Årsmötet beslutade med acklamation att avslå motionen.
SKKK och SVERAKs styrelse vädjade till klubbarna att om en sådan situation uppstår ska berörd medlems kattklubb få
information om händelsen.

M 21

STYR 3

FIFes och SVERAKs regler för utställning
1.17d Nat tillägg Borttag/Tillägg av text

Ny text: Ett exemplar av katalog och resultatlista som anger utställningsdatum ska kostnadsfritt skickas / överlämnas till
vardera: SVERAK, uträknare av Årets Katt, samt domare, elever och assistenter som tjänstgjort under utställningen. SVERAK
ska erhålla resultatlista på specificerat elektroniskt format inom 14 dagar efter utställningen. […]
Diskussion fördes vilken form av elektroniskt format som avsågs. Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh informerade att
Aladdins exportformat gäller och att utförlig information kommer att översändas till samtliga klubbar.
Årsmötet beslutade med acklamation att bifalla motionen.
Kl. 17.40 konstaterade mötesordförande Eva Porat att årsmötet varit mycket effektivt med duktiga och positiva delegater och att många punkter avhandlats under dagen.
Mötet ajournerades till söndag kl. 10.00 – en timme senare än tidigare aviserat.

Söndagen den 16 mars
Årsmötesförhandlingarna återupptogs söndagen den 16 mars 2014 kl. 10.05.
Närvarande hälsades varmt välkomna av Eva Porat som lämnade över ordet till förbundsordförande Annette Sjödin som
redovisade resultatet av den tipspromenad som klubbarna hade under lördag eftermiddag.
Det konstaterades att av de elva frågor som ställts fanns det inte någon som samtliga svarat rätt på. En del av frågorna,
bland annat hur en domarens nationalitet bör anges på utställningsinbjudan och vilken status denna domare har när denne
dömer i Sverige samt hur länge är ”intyg under registrering” är giltigt och hur många gånger klubben får utfärda detta intyg
för samma katt var många okunniga om.
Detta visar att förbundet på ett tydligare sätt måste informera och instruera klubbarna om vilka regler som gäller – och
varför.

Mötesordföranden övertog ordet och röstlängden fastställdes återigen till 180 röster.

M 22

UK 3

FIFes och SVERAKs regler för utställning 3.3 Nat tillägg Borttag av text

Ny text:
Åldern för huskatt bör vara lägst uppskattningsvis sex månader.
Årsmötet beslutade, efter votering, med nedanstående röstetal, att bifalla motionen:
Bifall: 120 röster

Avslag: 60 röster
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M 23

ÄK 2

FIFes och SVERAKs regler för utställning - 3.4 Nat tillägg Ny punkt

M 24

STYR 4

FIFes och SVERAKs regler för utställning

Motionen dragen av ÄK

4.9.1 Nat tillägg Tillägg av text
Ny text: Det ska nomineras bästa huskatt inom respektive hårlag och kön, under förutsättning att katten uppfyller kravet
för nominering (97 poäng).
Domare kan välja att avstå från att nominera även i de nationella klasserna.
Årsmötet beslutade med acklamation att bifalla motionen.
I samband med M 25 lämnade förbundsordförande Annette Sjödin och mötesordförande Eva Porat en historisk bakgrund
till olika skäl att SVERAK inte tillåter enskilda medlemmar i WCF och TICA att tävla på utställningar arrangerad av SVERAKklubb.

M 25

ALFA 1

FIFes och SVERAKs regler för utställning 8.2 Nat tillägg Borttag av text

M 26

RYSS 1

SVERAKs nationella utställningsregler

Motionen dragen av ALFA

2.2 Tillägg av text
Ny text: [..] Endast svenska internationella kattutställningar, som inte begränsar deltagande med någon form av
kvalificering, medräknas. Detta innebär att välja dag-utställning, rasutställningar och utställningar med Breed BIS
medräknas till Årets Katt. Vid alla utställningar som räknas till Årets Katt ska Best of the Best (BOB) inom kategorin utses.
Årsmötet beslutade, efter votering, med nedanstående röstetal, att avslå motionen:
Avslag: 172 röster

Bifall: 8 röster

Avstår: 0 röster

Fråga väcktes rörande förbundets sätt att tilldela titeln NW, National Winner. Tävlingsledamot Malin Sundqvist meddelade
att tävlingsledamöterna under året tar med sig frågan för vidare utredning.

Motioner som ej rör regelverk M 27 – M 28
M 27

SkKK 2

Motioner som inte berör regelverket - SVERAKs uppfödardiplomering

Ny text: För att bli diplomerad uppfödare skall man ha ställt ut katt i egen ägo minst en(tre) gång/gånger.
Årsmötet beslutade med acklamation att avslå motionen.

M 28

ÖKN 3

SVERAKs avgifter

Förslag: Ta bort ”utställarpengen”, för närvarande 15 kronor per utställd katt.
Årsmötet beslutade med acklamation att avslå motionen.

Kaffepaus kl. 11.15-11.45
Medelpads Kattklubb, MEK lämnade årsmötet.
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15. Övriga frågor
”Assistenter”
Under verksamhetsåret 2013 utsåg styrelsen en arbetsgrupp, bestående av Lars Hammar, Conny Jansson och Katarina
Wolffram, att arbeta vidare med ”assistenter”.
Genom ett bildspel presenterade de sina tankar och idéer och dessa fick ett mycket positivt mottagande av årsmötet:
Uppdraget: Ta fram text till hemsida och ta fram lista på aktiva assistenter
Varför satsa på assistenter?
•
Sverak är ansvarig för utbildning av assistenter.
•
Assistenterna är en viktig del för att våra utställningar ska fungera och flyta smidigt.
•
Assistenter är SVERAKs och FIFes blivande domare. Det är därför av stor vikt att fler klubbar anordnar
utställningar där assistenterna visar katt för domarna.
Stegindelning för assistenter
•
Assistent
•
Erfaren assistent
•
Mycket erfaren assistent
•
Assistentansvarig
•
Mentor
•
Utbildare
Lista på webben över tillgängliga assistenter
•
Namn, ort
•
Assistent
•
Erfaren assistent
•
Mycket erfaren assistent
•
Assistentansvarig
•
Mentor
•
Utbildare
Stegindelning för assistenter
•
•
•
•
•
•

Assistent ALLA
Erfaren assistent grundutbildning, 10 utställningar, varav minst en assistentburen & burit alla kategorier. Samtal
med mentor. Visa assistentintyg. Berättigar till egen skjorta.
Mycket erfaren assistent 30 utställningar, varav minst tre assistentburna. Delta på årlig träff. Tre mentorer
samråder om godkännande. En ny skjorta varje år vid minst 10 utställningar/år.
Assistentansvarig Lämplighet, klubben utser, gärna mycket erfaren assistent.
Mentorer Nominering av X mentorer sker på årlig träff, styrelsen utser sedan Y antal mentorer.
Utbildare Lämplighet, intresse och helst tid (spridda över landet). Utses av mentorer.

Önskeläge
•
Lista på assistenter
•
Information riktad till olika målgrupper
•
Utbildningsmaterial tas fram
•
Stege för assistenter
•
Mentorer utses
•
Utbildare utses
•
Årlig träff
Slutligen ställde arbetsgruppen några frågor till årsmötet rörande ”Hur går vi vidare”
Är dessa tankar värda att arbeta vidare med? Årsmötet svarade med ett rungande ja!
Tidplan för genomförande? Årsmötet och styrelsen önskar start så snart det går och är möjligt.
Vilka ska ingå i en arbetsgrupp? Årsmötet och styrelsen anser att arbetsgruppen gjort ett lysande jobb och ser gärna att
gruppen kvarstår i befintlig konstellation.
Arbetsgruppen meddelade att de gärna ser fler involverade i gruppen. SVERAKs styrelse ska se över ekonomiska ramar för
projektet.

Protokoll fört vid SVERAKs årsmöte 15-16 mars 2014, Malmö

Sida 20 (21)

SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

Kattklubben Klöset, KLÖS lämnade årsmötet.
Rapport från utställning och ”Stockholmsmästaren”
Under våren 2013 fick SVERAKs styrelse förfrågan från ett flertal klubbar i Stockholmsregionen som tillsammans planerade
att anordna ett ”Stockholmsmästerskap”. Krav för deltagande var huvudmedlemskap i en klubb med säte i
Stockholmsregionen vilket innebar att utställningen skulle bli begränsad. Önskemålet var att utställningen skulle få
internationell utställningsstatus och arrangeras under en dag där klubbarna förutom ”vanliga” certifikat och titlar kunde
erhålla den informella titeln ”Stockholmsmästare”.
Efter mycket ingående diskussioner beslutade styrelsen att bevilja denna utställning, framför allt för styrelsen kunde förstå
intresset att lokalt försöka få medlemmar och media mer intresserade av ett lokalt arrangemang.
Som en uppföljning av detta arrangemang rapporterade PR-ledamot Ewa Löwdin, som även genom sin klubb varit delaktig i
utställningen, och visade ett bildspel.
Samarbetet mellan klubbarna hade varit otroligt bra och positivt och rekommendation lämnades till närvarande klubbar att
prova på ett liknande koncept med några ord på vägen:
•
•
•

Att fundera över
Finns det flera klubbar i området – jobba tillsammans!
Dra upp tydliga ansvarsområden mellan de olika aktörerna
Släpp prestigen – låt glädjen ta över

Information om Scandinavian Winner 2015
Årsmötet fick information att endast en ansökan att få arrangera Scandinavian Winner 2015 inkommit till förbundet – från
Föreningen Ädelkatten och Västsvenska Kattklubben i samarbete. Utställningen planeras att avhållas på Svenska Mässan i
Göteborg.
SVERAKs årsmöte 2015 och 60-årsjubileum
Annette Sjödin informerade att SVERAKs årsmöte 2015 kommer att arrangeras i Upplands Väsby, Stockholm på Scandic
Infra City. I samband med SVERAKs årsmöte 2015 kommer förbundets 60-årsjubileum att firas.
SVERAKs ID-register
Skånes Kattklubb, SKKK upplevde att många veterinärer och djurskyddsinspektörer trots reklam från SVERAK, inte kände till
att SVERAK har ett ID-register för katt. Mer PR och information om ID-registret bör därför ske.
Sundsvalls Kattklubb, SUK påtalade att det förekommit rykten, bland annat på internetforum, att klubbens utställning var
inställd. Klubben påtalade starkt att detta endast var rykten och inget annat – utställningen äger rum som planerat den 2627 april 2014.
Östkatten, ÖSTK, informerade de närvarande klubbarna att det fanns plats kvar vid den gemensamma buffén som anordnas
vid ÖSTKs utställning lördagen den 22 mars 2014.

Mötets avslutande
Förbundsordförande Annette Sjödin framförde ett stort tack till funktionärer och kanslipersonal. Avgående valberedare och
revisorsuppleant Marie Nordberg Bengtsson tackades och ett särskilt tack framfördes och en blomma överlämnade till Lotta
Falk som lämnade sin post som tävlingsledamot.
Samtliga delegater, som bidragit till ett mycket trevligt årsmöte, fick ett mycket stort tack!
Kl. 13.10 förklarade mötesordförande Eva Porat SVERAKs årsmöte 2014 avslutat – och meddelade att lunchen nu var
serverad!
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2014-03-19
Datum

SVERAKs kansli, Agneta Färdigh, årsmötessekreterare

2014-03-19
Datum

Eva Porat, årsmötesordförande

2014-03-19
Datum

Malin Sundqvist, bisittare

2014-03-23
Datum

Bertil Hansson, justerare

2014-03-23
Datum

Elisabeth Kristensson, justerare
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