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Kattförbundet SVERAK ~ Sveriges största kattorganisation
Kattförbundet SVERAK är en central organisation av inom Sverige anslutna kattklubbar. Klubbarna arbetar på
lokal och/eller regional nivå och arrangerar bland annat kattutställningar och olika medlemsaktiviteter.

KATTENS DAG 1:a advent
Redan under 1970-talet väcktes idén av SVERAK-anslutna klubbar att
katten borde ha en egen dag. I början av 1980-talet utsåg SVERAK den
1:a Advent att bli Kattens Dag och vi har sedan dess firat katten denna
dag genom olika aktiviteter runt om i landet. SVERAK-traditionen
Kattens Dag har idag även anammats av andra organisationer och
företag vilket gör att allt fler deltager i firandet av Katten.
Kattförbundet SVERAK ~ i arbete för katten
Kattförbundet SVERAK
•

verkar för att stärka kattens status i samhället såväl gentemot myndigheter
som mot allmänhet

•

har som mål att katten skall uppskattas som sällskapsdjur och
betraktas som familjemedlem

•

arbetar aktivt för att motverka alla missförhållanden inom katthållning

•

arbetar för en framåtsträvande avel för respektive kattras och följaktligen uppmanas kattägare att
kastrera katter som ej används i avel

•

är organisationen för alla kattägare och kattintresserade

•

verkar för att alla katter skall ID-märkas

•

har en internationellt erkänd stambokföring av raskatter

•

är remissinstans för ett flertal myndigheter i frågor rörande katt

Kattförbundet SVERAK utvecklas hela tiden och några av de projekt som pågår är hälsoinventering av de
olika raserna, kattuppfödarutbildning och framför allt vårt kommande ID-register där redan drygt 12 000
katter finns registrerade.
Sveriges Kattklubbars Riksförbund – SVERAK
Annette Sjödin, ordförande 031 92 10 95
Eva Porat, vice ordförande 0708 10 25 26

Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) är kattvärldens motsvarighet till Svenska Kennelklubben. SVERAK
representerar omkring 8 000 medlemmar i 51 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).

