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Positiv anda vilade över
Kattförbundet SVERAKs årsmöte
Sveriges Kattklubbars Riksförbund, SVERAK avhöll den 17-18 mars sitt årsmöte återigen på Hotell
Skogshöjd i Södertälje – en tradition sedan några år.
47 av totalt 52 medlemsklubbar var närvarande och representerade nästan 8 000 enskilda
medlemmar, ett rekord i sammanhanget. I samband med årsmötesförhandlingarna var det också
prisutdelningen i tävlingen Årets Katt. Tack vare SVERAKs samarbetspartners Royal Canin och
Sveland Försäkringar delades många fina priser ut.
SVERAKs förbundsstyrelse beviljades ansvarsfrihet och många nya friska krafter invaldes även som
funktionärer inom förbundet.
Bland de vid årsmötet antagna motionera märks särskilt den om att endast en kull får registreras
av enskild person utan stamnamn. Detta är i enlighet med styrelsens tankar och det arbete som
fortskrider rörande uppfödardiplomering av enskilda medlemmar inom förbundet säger SVERAKs
förbundsordförande Annette Sjödin.
Föreningen Sydkatten med säte i Malmö utsågs till Årets Kattklubb inom SVERAK och fick, förutom
plakett och ära, mottaga en prischeck på 10 000 kronor från försäkringsbolaget Sveland.
Royal Canin utdelade pris till Medelpads Kattklubb för bästa arrangemang under SVERAKs ”kattens
dag”, första advent 2006.
Kattsporten i Sverige växer och SVERAK ser med tillförsikt fram emot år 2007 – med bland annat
de projekt som kreativt diskuterades under årsmöteshelgen.
Det finns idag 42 stycken godkända raser inom det internationella världsförbundet FIFe – där
Kattförbundet SVERAK är det svenska och enskilt största medlemsförbundet.

Mer information om Kattförbundet SVERAK finns på www.sverak.se
Annette Sjödin, SVERAKs förbundsordförande telefon 031-92 10 95
Eva Porat, SVERAKs vice förbundsordförande telefon 019-28 10 20
Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) representerar omkring 8 000 medlemmar i 52 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) som är en av
initiativtagarna till världssamarbetet World Cat Congress (WCC).

