SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

STYRELSEPROTOKOLL NR 8/14
fört vid SVERAKs styrelsemöte på Scandic Infra City, Upplands Väsby Stockholm
fredagen den 20 mars 2015 kl. 14.08-17.00
SVERAKs styrelse

Övriga närvarande

Närvarande

SVERAKs kansli

Ordförande Annette Sjödin

Agneta Färdigh, protokollförare

Vice ordförande Eva Porat
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh

Delar av mötet närvarade även
Cecilia Wennergren

PR-ledamot Ewa Löwdin

Elina Byström

Regelledamot Lars Madej
Avels- och hälsoledamot 1 Anna Börje
Avels- och hälsoledamot 2 Ulrica Wilderäng
Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist
Utställningsledamot 2 Lotta Kragh
Suppleant Kenneth Wikström

§1

Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro
Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna till detta – för verksamhetsårets sista –
styrelsemöte.
Beslutades att godkänna kallelsen.

§2

Val av justerare
Beslutades att välja M Wirth Färdigh att, jämte mötesordförande, justera detta protokoll.

§3

Fastställande av dagordning och ärendelista
Beslutades att efter några kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.

§4

Föregående mötesprotokoll
Dnr 14-10-35:7

Styrelseprotokoll nr 7/14 fört vid möte 150124-25

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§5

Konfirmering av AU- och e-postbeslut

Styrelsens AU: A Sjödin, E Porat & M Wirth Färdigh
Kontrollgrupp: A Sjödin & L Kragh
Dispensfrågor: Regelledamot L Madej fvb till styrelsen för beslut

E-postbeslut att konfirmera

LM

Dnr

Från

15-03-18

Uppfödare

Avser
BEN EJ godkänd dispens om att skilja kattunge från mamma före 12
veckors ålder, diplomerad

Beslut
OK

Beslutades att konfirmera beslutet – fattat av regelledamot L Madej.

§6

Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor
A Sjödin – Rapport om SVERAKs kansli
A Sjödin rapporterade om sjukskrivning på SVERAKs kansli vilket kan komma att innebära att extra personal får
anställas under vissa perioder.

SVERAKs kansli, A Färdigh – Fråga om värderingsnormen ska uppdateras
Den senaste versionen uppdaterades december 2013.
Beslutades att inga ändringar behöver göras i den version av värderingsnorm som i dagsläget finns publicerad på
SVERAKs hemsida.
Information

M Wirth Färdigh - Kontakt med jurist/advokat

På kort tid har SVERAK-representanter blivit kallade till vittne av Tingsrätten i olika ärenden – utan att ha blivit
kontaktade eller tillfrågade av berörd/a uppfödare att delta och utan att vara insatta i ärendena!
M Wirth Färdigh har nu kontaktat en advokatbyrå som kommer att ta kontakt med respektive tingsrätt för att bland
annat förklara att
1)

SVERAK inte har någonting i stadgar och regler som talar om förbundets ansvar gentemot enskilda
medlemmar (uppfödare, kattköpare, …)

2)

SVERAKs medlemmar är de 44 kattklubbarna i landet

3)

De frågor som vittnesmålen rör finns svar på i vårt regelverk som är allmänt tillgängligt bland annat på
hemsidan

4)

SVERAK anser att SVERAK därmed inte ska kallas till respektive förhandling

En sak ska som gäller för vår/er del konsekvent är att inte yttra sig om ärendena överhuvudtaget i offentliga
sammanhang, och absolut inte twittra, instagramma, facebooka, eller annat på sociala medier.
SVERAKs grundinställning är nu precis som tidigare att vi inte lägger oss i tvister mellan enskilda personer, och att våra
anställda och årsmötesvalda funktionärer inte ska behöva utsättas för prövningarna som en eventuell förhandling
innebär även om man "bara" är där som vittne.
Beslutades att konfirmera beslutet att anlita en advokat för dessa ärenden.
Beslutades att informera SVERAKs årsmöte om den olyckliga trend - med kallelse till Tingsrätt - som detta verkar ha
blivit eller kan bli.
Dnr 11-10-58:5

Agria – Representation i Agrias Valberedning

Tidigare ordinarie ledamot: Gunnar Stagnelid med Lotta Falk som suppleant.
G Stagnelid är tillfrågad och ställer upp även nästa mandatperiod (150630-180630).
Beslutades att som ordinarie ledamot i Agrias valberedning utse Gunnar Stagnelid. Som suppleant utsågs Ewa Löwdin.
A Sjödin informerar Agria om styrelsens beslut.
Dnr 15-10-32

M Wirth Färdigh – Förslag angående avstängningslistan framtid…

Vid flera tillfällen har diskuterats om avstängningslistan och vid möte nr 7/14 behandlades en fråga från en berörd
person. Efter styrelsemötet – i samband med justering av styrelseprotokoll - lämnade M Wirth Färdigh förslag till
annan hantering:
SVERAK skickar inte ut avstängningslistan alls. Däremot kvarstår den som ett internt arbetsdokument för att ha
kontroll - och detta interna dokument ska vara en komplett lista åtminstone över de senaste 24 månaderna
(erinran/varning/avstängning). Detta skulle underlätta vid flera tillfällen - exempelvis vid kontroll när
diplomeringsansökan kommer och vid många andra tillfällen.
Arbetet att göra grunden till en dylik lista åtar sig M Wirth Färdigh att göra (stommen är redan klar och alla handlingar
finns på kansliet) – det handlar om att granska och komplettera beslut 24 månader bakåt i tiden.
Förtydligande i Sesam >> Sinbad
Redan idag läggs notering in när medlem är avstängd - och hur länge - i Sesam. Genom Sinbad ser berörd klubb detta
på personinformation. Förslagsvis utökar vi denna tydligheten ännu mer:
I Sinbad visas någon form av ”flagga” (utropstecken eller liknande) vid personens namn och på så sätt indikeras att det
finns personinformation (kan vara annan information också - ex.vis godkänt byte från annat förbund).
Vi skulle även kunna utöka Mina Katter med ytterligare funktion:
•

Om notering finns om "Avstängd från all SVERAK-verksamhet" eller "Avstängd från all
utställningsverksamhet" ska inte on-line-anmälan kunna ske

•

Om notering finns om "Avstängd från all SVERAK-verksamhet" eller "Avstängd från all avelsverksamhet" ska
inte annonsmöjlighet finnas på kommande "Raskatter.nu"

Beslutades i enlighet med förslaget.
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Väckt fråga

SVERAK kansli, A Färdigh - SVERAK skicka e-post till medlemmar via Sinbad

I början av februari utökades Sinbad, SVERAKs och klubbarnas medlemsregister on-line, med ytterligare funktion (ref
styrelsebeslut möte nr nr 6/14).
Genom Sinbad skickas nu ”automatiskt” e-post till de medlemmar som får medlemstyp ändrad till ”EJ” eller som tas
bort som medlem med besked att ”du är inte längre medlem… för att fortsätta vara medlem…”.
Fördelen med denna hantering är att det blir en extra påminnelse till de som inte betalt medlemsavgift (även om
klubben har gjort/kommer att göra en påminnelse också).
Viss textändring kommer att ske av det e-post som skickas till ”EJ-medlemmar” eftersom det nuvarande i vissa fall har
blivit missförstått.
Förslag från SVERAKs kansli av ytterligare funktion
I slutet av varje kalenderår skickas e-post till samtliga huvudmedlemmar per automatik – med information om
medlemsavgift till klubb, vad det innebär att vara medlem osv.
Beslutades i enlighet med förslaget.
SVERAKs hemsida

Arbetsgrupp: E Löwdin & SVERAKs kansli, A Färdigh. Styrgrupp: M Wirth Färdigh & K Wikström
Ny arbetsgrupp från 150206: M Wirth Färdigh samt SVERAKs kansli, A Färdigh

Dnr 13-10-60:19

M Wirth Färdigh – Rapport om SVERAKs hemsida

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 7/14 beslutades att kontakta ett företag i Göteborg som tillhandahåller webbaserade
mallar för ett personligt möte där M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, A Färdigh skulle delta och att M Wirth Färdigh
skulle undersöka om andra alternativ till företag finns.
150213 informerade M Wirth Färdigh styrelsen att planerna förändrats och att han och A Färdigh skapat en ny sida i
Wordpress och att arbete påbörjats med konfigurering, tema, nyupplägg av sidor med mera.
Detta innebär att en ny arbetsgrupp bildats – bestående av M Wirth Färdigh och A Färdigh.
Mycket är gjort – och mycket kvarstår…
M Wirth Färdigh har gjort ett bildspel som kommer att visas vid helgens årsmöte som visar att detta inte längre är
tankeskiss utan faktiska sidor. Premiär för ny hemsida planeras till den 19 maj 2015 – SVERAKs födelsedag.
Inom kort kommer sidan att flyttas till ett annat webbhotell och då kommer styrelsen att få möjlighet att se och
korrekturläsa de sidor som är publcierade.
Beslutades att ge M Wirth Färdigh och A Färdigh en eloge för detta arbete –alla ser fram emot en ny fräsch hemsida.
Väckt fråga

L Kragh – om desinfektionsmedel vid utställning

Det har visat sig att det desinfektionsmedlet – DAX - som rekommenderades vid SVERAKs årsmöte 2014 inte är
lämpligt att använda på det sätt som tidigare meddelats. Eftersom det är så starkt reagerar inte minst katterna på det
– och därför måste beslutet rivas upp och ny utredning påbörjas.
Beslutades att informera helgens årsmöte om styrelsens beslut.
Förbundstidningen Våra Katter
För kännedom

E Porat & M Sundqvist – Våra Katter på Facebook

150126 startade E Porat och M Sundqvist upp en Facebooksida för Våra Katter.
Sidan fick mer eller mindre direkt en stor respons med många besökare.

§7

Ekonomi
Dnr 15-10-29

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport januari 2015

Dnr 15-10-29:2

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport februari 2015

Februarirapporten:
•
Stamtavleintäkterna ligger över fjolårets intäkter
•
•
•

Stamnamn och diplomeringar ligger under fjolårets intäkter
Programutvecklingskostnaderna ligger i nivå med fjolåret
Samarbetsparterna har fakturerats och beloppet har bokförts.

Beslutades att lägga rapport för januari 2015 till handlingarna utan genomgång.
Beslutades – efter genomgång – att lägga rapport för februari 2015 till handlingarna.
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Dnr 15-10-36

M Wirth Färdigh – Statistik över SVERAK-ägda katters deltagande vid SVERAK-utställningar

M Wirth Färdigh informerade att statistiken inte är helt rättvisande eftersom endast fyra utställningar hade ägt rum
vid tiden för rapporten.
Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

§8

SVERAKs årsmöte
SVERAKs styrelses motion om tre extra personer i vardera Avels- och hälsoråd samt tävlingsråd
En enig styrelse beslutade – efter en längre diskussion - att dra motionen M11/2014 vid SVERAKs årsmöte 2015.
Genomgång av nya handlingar och frågor
Nya underlag har inkommit från SVERAKs VB
Dessa distribueras till SVERAKs årsmöte på plats.
Assistentgruppen
Assistentgruppen har meddelat att det inte kommer att ske någon presentation av arbete genom en powerpointpresentation – arbetsgruppen gör detta muntligt för årsmötet.
Agrias representation
Beslutades att SVERAK bjuder Agria på supé lördag kväll. Eventuellt övriga kostnader kommer – i överenskommelse
med Agria – att faktureras.
Dnr 15-10-39

M Wirth Färdigh – Alternativa konferenshotell SVERAKs årsmöte 2016

Offertförfrågan har sänts till fyra olika hotell (i tre olika städer) och tre offerter har inkommit.
Beslutades vilken plats årsmötet 2016 kommer att arrangeras. Detta presenteras vid helgens årsmöte.
SVERAKs 60-årsjubileum

Arbetsgrupp: E Löwdin & L Madej

E Löwdin informerade och visade en del underlag tänkta att delas ut vid årsmötet.
I övrigt hade arbetsgruppen ingen ytterligare information att lämna i dagsläget.

§9

Skrivelser (inkl bordlagda)
Dnr 12-05-13:20

Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för katt via ordförande Lena Nordström

Information att Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för katt snart är avslutad. Handlingar och överföringsnoter
kommer att sändas till SVERAK – men det har tagit längre tid än man trott så det kommer inte att komma före
SVERAKs årsmöte 2015.
Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

§ 10

Arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp: M Wirth Färdigh, K Wikström och L Kragh

Inga ärenden förelåg styrelsemötet.
Aladdin – Utställningsprogram

Arbetsgrupp: L Kragh (sammankallande), Carin Mikkelä, M Sundqvist & SVERAKs kansli

Inga ärenden förelåg styrelsemötet.
FindUs - Stambok på nätet

Projektledare: U Wilderäng

Inga ärenden förelåg styrelsemötet.
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World Winner 2015

”Kärngrupp”: Styrelsens AU & M Sundqvist

Inga ärenden förelåg styrelsemötet.
Assistenter i SVERAK

Arbetsgrupp tillsatt av årsmötet: Lars Hammar, Conny Jansson & Katarina Wolffram
Ingår i arbetsgruppen: Britt-Maria Pedersen, Sonny Hansson, Sofia Granlid, Erika Vikström och L Madej

Dnr 10-10-43:13

A Sjödin till Royal Canin rörande SVERAKs assistentsatsning

A Sjödin har tillskrivit Royal Canin på begäran av assistentgruppen.
Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Dnr 10-10-43:14

L Madej – Arbetsgruppens förslag till folder

Uppdaterad folder har inkommit till SVERAKs kansli och är kopierat i ett exemplar till deltagarna vid årsmötet
Beslutades att lägga informationen till handlingar.
Beslutades att arbetsgruppen meddelar SVERAKs kansli om vilken upplaga som ska beställas för tryckning. Foldern
kommer att distribueras till SVERAK-klubbarna med utskick.
Dnr 10-10-43:15

L Hammar – Om assistentutbildning…

Dnr 10-10-43:16

L Hammar – Korrespondens med SUK om assistentutbildning

Beslutades att L Madej kontaktar arbetsgruppen för mer information och hur inbjudan med mera ska sammanställas.

§ 11

Myndigheter

Representanter Jordbruksverkets smittskyddsråd samt referensgrupp hund och katt: M Wirth Färdigh med ersättare E Löwdin

Dnr 6-10-96:85

Jordbruksverket – Inbjudan till möte med smittskyddsrådet 150305 i Stockholm

Dnr 6-10-96:86

Jordbruksverket – Korta anteckningar och pp.bilder från möte 150305

SVERAKs representerades av E Löwdin.
På agendan bland annat:
•
Aktuellt sjukdomsläge, internationellt och nationellt (SVA/SJV)
•
Ev. EUs nya läkemedelsförordning (ev – har inte fått klartecken än)
•
Ny organisation för jordbruksfrågor på regeringskansliet
•
Introduktion av förslag till ändrad föreskrift K152 om organiserad hälsokontroll av husdjur
•
Läget i VILA
•
Projektet med djursjukdata
Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.
Dnr 13-10-90:6

Regeringskansliet – Inbjudan till antibiotikaseminarium 150218

Inbjudan inkom med mycket kort framförhållning – SVERAK hade ingen representation.
Beslutades att lägga inbjudan till handlingarna.
Dnr 15-10-30

Jordbruksverket – Inbjudan till möte om avelsplaner för de olika kattraserna

Förslag på agendan: Jordbruksverket vill – tillsammans med SVERAK – diskutera hur avelsplanerna ser ut för de olika
kattraserna gällande A och B-blod.
Möte kommer att ske 150324 i Jönköping. SVERAK representeras av hälsoledamöterna U Wilderäng och A Börje.
SVERAKs styrelse ser med spänning ser fram emot vad mötet kommer att leda fram till.
Remiss

Dnr 15-10-24

Jordbruksverket – Förslag på ny föreskrift – ”Statens Jordbruksverket föreskrifter (SJVFS
2015:xx) om frivillig organiserad hälsokontroll (Saknr: K152)”

Dnr 15-10-24:2

A Sjödin – Remissvar

Beslutades att i dagsläget lägga den besvarade remissen tillhandlingarna.
Dnr 15-10-37

Regeringskansliet – Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd SOU 2014:87

Beslutades att A Börje tar del av det betänkande som finns samlat i en mycket tjock bok. Remisshantering sker
därefter i sedvanlig ordning vilket innebär att A Sjödin samlar in synpunkter och besvarar remisställare.
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Dnr 15-10-38

Regeringskansliet – Remittering av SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna En
angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet

Beslutades att U Wilderäng tar del av det betänkande som finns samlat i en bok. Remisshantering sker därefter i
sedvanlig ordning vilket innebär att A Sjödin samlar in synpunkter och besvarar remisställare.
Från Jordbruksverket PAFF – Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed”
Dnr 15-10-34
Jordbruksverket – Rapport efter möte 150213-14
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 15-10-33

Regeringskansliet, Näringsdepartementet – Antibiotikaseminarium den 18 februari

Den 18 februari hålls ett seminarium i Stockholm om den globala antibiotikaanvändningen i djurproduktionen. Statssekreterare Elisabeth Backteman
från Näringsdepartementet inledningstalar.
Frågan om att göra en studie om antibiotikaanvändning inom djurproduktionen kom på svenskt initiativ in i arbetsprogrammet för OECD:s
Jordbrukskommitté 2013-2014.
Sverige bidrog med ett frivilligt bidrag till OECD på 500 000 SEK och Dr Ramanan Laxminarayan från Center for Disease Dynamics, Economics & Policy
gavs konsultuppdraget att studera kostnader för att ta bort användandet av antibiotika som tillväxtbefrämjare i OECD-ländernas djurproduktion. Studien
offentliggjordes den 21 januari 2015.
Inbjudna talare är dr Ramanan Laxminarayan samt medverkande i diskussionspanel från Food and Agriculture Organization of the UN (FAO), European
Centre for Disease prevention and Control, Europeiska Kommissionen, Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt och Agrifood Economic Centre.
Representanter från myndigheter och producenter samt experter från Nederländerna, Danmark, Estland och Brittiska ambassaden deltar vid seminariet.
Statssekreteraren har även bjudit in ledamöterna i Miljö- och Jordbruksutskottet.

§ 12

Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation

Arbetsgrupper och representanter:
Styrgrupp för samarbete med Agria: E Porat, M Sundqvist och U Wilderäng
Agria Skadeprövningsnämnd: Representant A Börje med L Madej som ersättare
Agrias särskilda valberedning (tom 180630): Ordinarie ledamot Gunnar Stagnelid med Ewa Löwdin som suppleant/ersättare

Dnr 15-10-31

Agria – Inbjudan att SVERAK får representant i arbetsgrupp

Dnr 15-10-31:2

Agria – Inbjudan till uppföljningsmöte 150417

Agria och Svenska Kennelklubbens forskningsfond för sällskapsdjur kommer att arrangera ett Forskningsseminarium
lördag den 21 november 2015, med temat Forskning till nytta för hund och katt. Forskningsseminariet kommer äga
rum på Scandic Infra City i Upplands Väsby, Stockholm.
Forskningsseminariet har till syfte att på ett populärvetenskapligt sätt presentera 10 år av forskningsframsteg inom
Hund och katt, finansierade genom Agria och SKKs forskningsfond.
Seminariet kommer att byggas upp kring två huvudseminarier: ett hundseminarium och ett katt seminarium.
Målgrupp för seminariet är; hund och kattintresserade, där t ex kattuppfödare, avelsråd är en viktig målgrupp.
Agria har fått Styrgruppens uppdrag att bjuda in Sverak, som samarbetspartner till Agria, att utse representant att ingå
i arbetsgruppen för forskningsseminariet för att bidra till upplägg kring kattdelen.
Ett möte planeras i Stockholm 150417.
Vid e-postmöte beslutade SVERAKs styrelse att tacka för inbjudan och att A Börje och U Wilderäng ingår i
arbetsgruppen. A Sjödin har meddelat Agria beslutet.
Beslutades att konfirmera e-postbeslutet.
Rapport – E Porat
E Porat informerade att Agria på begäran fått fotografier över katter på 10-i-topplistan.
E Porat informerade att i samband med prisutdelning av Årets Katt erhöll Barbro Åberg pris som Årets Profil 2014
inom SVERAK.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 15-10-15:3
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14-10-39:2

Royal Canin – Mer än varannan katt och hund överviktig

Efter jul- och nyårshelgerna är det inte bara vi tvåbenta som lagt på oss lite extra runt midjan. Trots fjolårets larm från den svenska veterinärkåren
fortsätter våra katter och hundar att bli allt fetare. Enligt foderföretaget Royal Canins årliga undersökning, Hälsobarometern, räknas nu fler än hälften
av dem som överviktiga.
– Skulle procentsiffrorna från undersökningen gälla Sveriges samtliga katter och hundar rör det sig om nära en miljon djur, säger Ida Eriksson,
husdjursagronom och vetenskaplig kommunikatör på Royal Canin Sverige.
Under Veterinärkongressen 2013 genomfördes undersökningen Hälsobarometern, i regi av foderföretaget Royal Canin, för första gången. I rapporten
konstaterades en märkbart ökande andel överviktiga svenska katter och hundar – vilket medför allvarliga konsekvenser då fetma innebär ökad risk för
en stor mängd olika sjukdomar. Tyvärr har situationen inte blivit bättre under 2014 och nu uppger 9 av 10 respondenter att övervikt är att betrakta som
ett fortsatt ökande problem. Årets undersökning baseras på svar från 183 veterinärer och djursjukskötare med totalt över 7000 katt- och hundbesök per
vecka – och den samlade uppfattningen är nu att 54% av landets katter och 55% av hundarna är överviktiga. Detta är dessvärre ett ännu sämre resultat
än det som framkom i fjolårets Hälsobarometer,då 47% (katt) respektive 42% (hund) ansågs vara överviktiga. Därmed är svenska katter och hundar nu
är uppe på nästintill samma nivåer som sällskapsdjuren i USA, bland vilka övervikt länge varit ett stort problem. Där gäller siffrorna 58% för katt
respektive 53% för hund (2013, enligt www.petobesityprevention.org*).
– I fjol förutspådde vi att den negativa utvecklingen skulle hålla i sig och det har tyvärr besannats. Det är oerhört viktigt att man tar övervikt på allvar
eftersom det för med sig stora konsekvenser. Övervikt har en direkt koppling till bland annat diabetes, led- och hjärtsjukdomar. För att inte tala om
försämrad livskvalitet och ett förkortat liv, säger Ida Eriksson.
Veterinärerna i undersökningen är också eniga om att problemet med övervikt är fortsatt ökande. Men det finns ljuspunkter! Cirka 28% av veterinärerna
anser att kattägare blivit mer medvetna om problematiken under året och för hundägare är motsvarande siffra 37%. Än mer glädjande är att
veterinärerna även ser en faktisk ökning i antal viktkonsultationer för både katt (37%) och hund (drygt 40%). Sarah Stadig, veterinär och doktorand på
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), forskar kring den åldersrelaterade sjukdomen artros och träffar även många katter med övervikt.
– Våra sällskapsdjur blir allt äldre och bland hundar leder ökad ålder ofta till ett minskat energibehov, med övervikt som följd. Hos katter är
energibehovet vid stigande ålder mer komplext. Katter i åldern 8-12 år har ofta ett minskat energibehov, medan katter över 12 års ålder har ett ökat
energibehov. Bland katter äldre än 12 år ser man ofta en nedsatt förmåga att ta upp fett och protein. Därför är det extra viktigt att veterinären gör en
hullbedömning av äldre katter för att kunna anpassa fodret, säger Sarah Stadig, SLU.
Åldersrelaterade sjukdomar: Hög risk, låg prioritet
Årets Hälsobarometer har också undersökt hur det står till med åldersrelaterade sjukdomar bland katter och hundar. Bland de djur som veterinärerna
träffar uppges närmare hälften lida av någon form av åldersrelaterad sjukdom – och nästan 9 av 10 respondenter poängterar att seniorkontroller är
viktiga, eller mycket viktiga, för att säkerställa äldre katters och hundars hälsa och välbefinnande.
Sammantaget behandlar de deltagande veterinärerna cirka 1 800 katter och 5 800 hundar per vecka, vilket innebär i genomsnitt 10 katter respektive 30
hundar per person. Men, detta till trots genomförs i genomsnitt bara två seniorkontroller per vecka för katt och drygt samma antal för hund.– Det kan
vara svårt att skilja på ett normalt åldrande och smygande symptom på sjukdom, framför allt hos katt. Många hund- och kattägare är idag väldigt
pålästa, men det ersätter inte en seniorkontroll hos en veterinär. Det är lätt att bli ”hemmablind” just för smygande viktuppgång och i en seniorkontroll
ingår i regel en hullbedömning, säger Sarah Stadig, SLU. *http://www.petobesityprevention.org/pet-obesity-fact-risks/
Faktaruta #1: Undersökningen i korthet.
•

9 av 10. Så många veterinärer anser att övervikt bland katt och hund är ett fortsatt ökande problem.

•

Mer än varannan. Så många av katterna (1811 stycken) och hundarna (5831 stycken) i undersökningen är överviktiga. Samma
procentsiffra applicerad på det totala antalet katter/hundar i Sverige skulle motsvara knappt en miljon djur.

•

Ägarna mer medvetna! Respondenterna i undersökningen anser att nästan 3 av 10 kattägare, och 4 av 10 hundägare, uppvisat en bättre
förståelse för riskerna med övervikt under 2014.

•

Åldersrelaterade sjukdomar. Närmare hälften av de katter/hundar som veterinärerna träffar lider av någon form av åldersrelaterad
sjukdom – men det är bara ett litet fåtal djurägare som tar med sin katt/hund till en veterinär seniorkontroll.

Faktaruta #2: ”Så undviker du att din katt eller hund går upp i vikt”

§ 13

•

Justera portionerna. Anpassa foder och portionsstorlek efter just din katts/hunds förutsättningar och behov.

•

Bli tuffare. Fall inte för bedjande ögon.

•

Var tydlig. Tala om för bekantskapskretsen att din katt/hund inte behöver något extra utöver sin vanliga foderportion.

•

Aktivera er. Passa på att leka lite extra med din katt eller ta en mysig långpromenad med din hund.

•

Fler tips på: www.royalcanin.se/tema-overvikt/

Disciplinnämnd

Styrelsens kontaktperson mot DN: K Wikström

Dnr 14-10-119:4

DN-beslut om förlängd avstängning från all SVERAK-verksamhet

Dnr 15-10-22:2

DN-beslut om avstängning från avelsverksamhet

Dnr 14-10-119:5

Överklagan av DN-beslut

DN hittar inte några nya fakta och överlåter till styrelsen att titta på ärendet.
Beslutades att DNs beslut kvarstår. L Madej besvarar berörda parter.

§ 14

Internationellt samarbete
Dnr 15-10-2:3

FIFe inför GF 2015 – reviderad dagordning, poster för val mm

Beslutades att bordlägga ärendet till söndagens styrelsemöte.
Dnr 15-10-14:4

FIFe – Svar rörande domarärende

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 7/14 sändes ett domarärende till FIFe.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
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Domare och elever

Dnr 15-10-25:2

FIFe – besked om domare som är borttagna från FIFes lista

Avser Åsa Salén och Joachim Salén.
Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Dnr 12-10-33:5

För kännedom från FIFe – Annette Sjödin internationell FIFe-domare kategori III

Beslutades att gratulera och önska lycka till.
Dnr 13-10-72:6

Domarelev – dispensansökan

Beslutades att bevilja dispens under vissa förutsättningar. Beslutet är inte prejudicerande. U Wilderäng deltar ej i
beslutet. A Sjödin besvarar domareleven.
Väckt fråga

Domarregler – ej för tryckning

Beslutades att vid nästa tryckomgång ska inte domarreglerna tryckas för distribution. Reglerna är sedan några år
tillbaka omgjorda och de paragrafer - som tidigare funnits i detta häfte och som har rört exempelvis assistent och
antal katter för bedömning – är flyttade till regler för utställning.

§ 15

Ärenden för kännedom
Inga ärenden för kännedom förelåg mötet.

§ 16

Övriga frågor
Inga övriga frågor väcktes.

§ 17

Nästa styrelsemöte
Styrelsemöte nr 1/15 - 150322 (i direkt anslutning efter SVERAKs årsmöte)
Styrelsemöte nr 2/14 – 150425-26 – SVERAKs kansli, Borås

§ 18

Mötets avslutande
A Sjödin tackade alla för dagens möte och för det gångna året - och förklarade därefter verksamhetsårets sista
styrelsemöte som avslutat.

Borås 2015-03-24
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:
Torslanda 2015-03-26

Borås 2015-03-25

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh
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