PRESSMEDDELANDE
2005-01-21

Kattförbundet SVERAK jubilerar -

ett halvt sekel FÖR KATTEN!
Redan 1955 såg Svenska Kattklubben (numera Stockholms Kattklubb) och Västsvenska
Kattklubben ett behov av en riksorganisation med uppgift att bland annat samordna
gemensamma intressen och föra gemensam stambok för hela landet.
Så bildades förbundet och den 19 maj 1955 önskade SVERAK alla Sveriges Kattklubbar
välkomna till den nya organisationen!
- Kattförbundet SVERAK har alltid haft kattens bästa som fokus - inom förbundet likväl som
utanför, säger SVERAKs förbundsordförande Annette Sjödin. Detta arbete kommer alltid att fortgå
- katten den som ger sig! Vårt jubileum kommer att firas med pompa och ståt under hela året;
bland annat kommer en jubileumsbok att publiceras och FIFes Generalförsamling kommer att
arrangeras i Malmö.
FIFe är förkortning för Fèdération Internationale Fèline vilket enkelt översatt betyder: det
internationella förbundet för katter”. FIFe bildades 1949 i Frankrike och är idag en sammanslutning
av för närvarande 40 medlemsländer från Europa, Asien samt Mellan- och Sydamerika.
Några av de aktiviteter som planeras under jubileumsåret är:
19-20 mars SVERAKs årsmöte i Västerås med jubileumssupé
19 maj Officiell födelsedag
24-25 maj FIFes Kommittémöten i Malmö
26-27 maj FIFes Generalförsamling i Malmö
28 maj FIFes Domarseminarium i Malmö
28 maj FIFes Generalförsamlings bankett i Malmö
4-5 juni Årets Kattutdelning i samband med Nerikes Kattklubbs utställning
27-28 augusti Scandinavian Winner Show i Borås arrangerad av Boråskatten
27 november Kattens Dag

Mer information
www.sverak.se
Annette Sjödin, SVERAKs förbundsordförande telefon 031-92 10 95
Hans G Lindberg, SVERAKs vice ordförande telefon 046-36 65 43

Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) är kattvärldens motsvarighet till Svenska Kennelklubben. SVERAK
representerar omkring 7 000 medlemmar i 53 kattklubbar runt om i Sverige.
SVERAK sköter stambokföring av raskatter och ansvarar för ungefär 70 internationella kattutställningar varje
år. SVERAK ger ut förbundstidningen Våra Katter.
SVERAK ingår i det internationella förbundet Fédération Internationale Féline (FIFe).

