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Protokoll fört vid SVERAKs ordinarie årsmöte
15-16 mars 2008 på Elite Stadshotellet i Västerås
1. Upprop och fastställande av röstlängd
Förbundsordförande Annette Sjödin hälsade alla välkomna till SVERAKs årsmöte 2008 och förklarade mötet öppnat. SVERAKs
styrelse, närvarande förtroendevalda, anställd personal, ”mentometermän” och samarbetspartnerna Royal Canin och Sveland
Försäkringar presenterades.
Allmän formalia och information följde:
På grund av tekniska problem kunde årets mötesförhandlingar inte bandas, vilket årsmötet godkände.
Vid varje närvarande kattklubbs plats fanns en dvd-film ”Huskatten”, att användas av klubbarna som PR-material. Filmen är 60
minuter lång och handlar, titeln till trots, inte bara om huskatt utan om kattutställning, att sköta sin katt mm. Filmen är
svenskproducerad och deltar i den gör bland annat SVERAKs ordförande A Sjödin.
Den rykande färska boken ”Ideella föreningar” skulle ha funnits klubbarna tillhanda men en miss från tryckeriet hade gjort att
leverans inte skett. Boken kommer att sändas per post till klubbarna snarast möjligt.
Sittande vid podiet var förbundsordförande Annette Sjödin, vice ordförande Eva Porat samt förbundsekonom Michael Wirth
Färdigh.
Därefter genomfördes upprop och röstlängden fastställdes till 229 röster;
kvalificerad majoritet 153 röster, enkel majoritet 115 röster.

Medlemsklubb

Anslutningsår
till SVERAK

+ från 2006

Medl.antal
071231

Röstetal

ADC, Art Deco

1991

4

90

3

1994

-4

59

3

1987

-8

42

2

1989

-1

76

3

2000

-1

108

4

1987

17

235

6

2000

-3

142

4

1985

22

294

7

1968

-3

125

4

2000

0

27

2

1989

4

168

5

1986

-26

224

6

1983

15

309

8

1988

-21

73

3

1993

-20

141

4

2004

1

167

5

Bertil Hansson & Marie-Ann Strand
AK, Kattklubben Amica
Liza Gidlund & Tomas Örtenberg
ALFA, Alfakatten
Gunnar Stagnelid & Kjerstin Bardland
ARC, Kattklubben Arctica
Anna-Karin Lénshof & Conny Björnfot
ASK, Absolut Kattklubb
Peter Hasselbom & Agneta Pettersson
BIK, Billingebygdens Kattklubb
Christina Wåhlgren & Maria Pettersson
BIRKA, Skogkattklubben Birka
Eta Kvarnbergs & Carina Avemark
BJK, Björkstakatten
Kerstin Kristiansson & Tommy Sjödin
BK, Föreningen Boråskatten
Annika Emanuelsson & Solweig Persson
CCC, City Cat Club
Timo Saukkila & Catharina Lövgren
CK, Calmare Kattklubb
Marie Strandberg & Kristina Nilsson
DK, Dackekatten
Eva Kjällsdotter & Weine Johansson
DÄK, Dalälvskatten
Malin Folkerud & Maria Karlsson
ELK, Elfsborgskatten
Cecilia Gylling & Lena Pettersson-Nygren
FMK, Föreningen Mästerkatten
Anne Nordström & Katinka Hindmo
FRÄS, Fräsets Kattklubb
Kenneth Wikström & Mariann Karlsson
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GRK, Göteborgs Raskattklubb

1996

-79

68

3

1993

3

135

4

1979

17

180

5

1968

3

40

2007

12

12

1993

-1

65

3

1956

-21

137

4

1986

24

103

4

2007

28

28

2

1978

-3

27

2

1964

-8

170

5

1967

-44

631

14

1986

0

137

4

2001

21

68

1960

1

76

3

1989

12

71

3

1993

3

106

4

1990

-3

37

2

1946

-9

231

6

1966

-85

145

4

1988

3

67

3

1990

16

147

4

1992

89

567

13

1972

-18

137

4

2001

2

13

1

Ingela Malmsten & Ulrica Olofsson
HÄK, Hälsingekatten
Annicka Burström & Yvonne Schön
JKK, Järva Kattklubb
Lotta Falk & Elisabeth Raab Alvarson
KKK, Karlstads Kattklubb
Anmält ej deltagande
KKoJ, Kattklubben och Jag
Anmält ej deltagande
KLÖS, Kattklubben Klöset
Iréne Eek Magnusson & Irene Eriksson
LK, Linköpings Kattklubb
Sonny Hansson & Nils Granath
MEK, Medelpads Kattklubb
Kurt Rosenholm & Solveig Rosenholm
MIN, Min Kattklubb
Carin Mikkelä & Anne-Marie Törnström
MLK, Mälarkatten
Hans Ahlros
MSK, Mellansvenska Kattklubben
Lotta Hellström & Helen Lis
NERK, Nerikes Kattklubb
Lena Böörs & Barbro Åberg
NOS, Norrskenskatten
Hans Söderqvist
OCC, Oci Cat Club
Anmält ej deltagande
PK, Perserkatten
Lena Söderstedt & Martin Grandien
RHK, Ras- och Huskatten
Uffe Rosenqvist & Sune Christensson
RYSS, Ryssfolket
Magdalena Feldt & Yvonne Torstensson
SC, Speed Cat
Anne Rönn & Siv Sjögren
SK, Stockholms Kattklubb
Caroline Ahlström & Pernilla Colbrand
SKKK, Skånes Kattklubb
Håkan Andersson & Monica Kaad
SL, Siameslinjen
Else-Marie Zolnir & Madeleine Berglund
SOL, Solkatten
Heléne Fahlgren & Katarina Bergsten
SPIN, Spinneriet
Merlyn Lindahl & Mia Mårtensson
SUK, Sundsvalls Kattklubb
Susanne Fahlén
SVISS, Kattklubben SVISS
Lennart Johansson & Ulla Valldén
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SYDK, Föreningen Sydkatten

1962

137

537

12

1992

-3

94

3

2007

35

35

2

2001

-11

459

11

1970

27

218

6

1950

-10

107

4

1963

25

194

6

1989

12

160

5

1991

-6

50

1967

5

68

3

1982

-1

62

3

1983

-10

319

8

139

7 981

229

Camilla Olin & Lisbeth Lovén
SÖK, Storsjökatten
Elin Hoffner & Elisabeth Aitman
TBK, Tjustbygdens Kattklubb
Jeanette Gagner & Anki Lindgren
TCC, Top Cat Club
José Carratalà & Ulrika Larsson
UK, Uppsala Kattklubb
Lars Madej & Ann Svensson
VK, Västsvenska Kattklubben
Anna Lennings & Emma Rytorp
VRK, Västerås Kattklubb
Monika Svartberg & Marina Walström
VÄK, Värmlands Kattklubb
Inger Andersson & Lena Karlsson
X-K, X-Katten
Anmält ej deltagande
ÄK, Föreningen Ädelkatten
Annika Hedhag & Lotta Kragh
ÖKN, Örnsköldskatten
Margareta Westman & Ann-Christine Jonsson
ÖSTK, Östkatten
Mona Abrahamsson & Åsa Hammarlund

2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Årsmötet beslutade att kallelse skett i behörig ordning.
3. Fastställande av dagordning
Styrelsen föreslog att motion M14/08, förslag till ny organisation, behandlas mellan punkt 10 och 11.

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag och därefter fastställdes den föreliggande dagordningen.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Valberedningen hade ingen representant vid årsmötet. Årsmötet beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att podiet
föredrog Valberedningens förslag under punkt 4 och 5 för att därefter överlämna valberedningens roll under årsmötet till
internrevisorerna.

Val av ordförande för mötet
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Eva Porat, NERK, som årsmötesordförande under
årsmöteshelgen. I och med detta val lämnade SVERAKs förbundsordförande över ordförandeklubban till årsmötesordförande.

Val av bisittare till årsmötesordförande
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Marlén Svensson, CK, som bisittare till
årsmötesordföranden under årsmöteshelgen. Marlén Svensson flyttade upp till podiet att sitta bredvid Eva Porat.

Sekreterare för mötet
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja SVERAKs kansli till årsmötessekreterare under
årsmöteshelgen.
Eva Porat informerade årsmötet att SVERAKs kansli, som även för protokoll vid SVERAKs styrelsemöten, för första gången blivit
föreslaget och valt som sekreterare. Eftersom kansliet är en ”institution” och inte en specifik person utsågs Agneta Färdigh att
agera årsmötessekreterare för SVERAKs kansli.
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5. Val av två (2) protokollsjusterare och två (2) rösträknare
Protokollsjusterare 1
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Bertil Hansson, ADC att justera årsmötesprotokollet både
lördag och söndag.

Protokollsjusterare 2
Wendy Mörk, som av valberedningen var föreslagen som protokollsjustare, var på grund av sjukdom förhindrad att närvara vid
årsmötet under lördag förmiddag. Årsmötet beslutade därför, genom acklamation, att istället välja Inger Andersson, VÄK att
justera årsmötesprotokollet både lördag och söndag.

Rösträknare
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Rolf Jonsson, NERK och Rolf Kimnäs, NERK, till
rösträknare under årsmöteshelgen.
Rolf Jonsson och Rolf Kimnäs tog därefter över Valberedningens roll.

6. Föregående årsmötesprotokoll
Årsmötet beslutade lägga årsmötesprotokollet från den 17-18 mars 2007 till handlingarna.
7. Årsredovisning 1 januari – 31 december 2007
Årsredovisningen omfattar styrelsens inklusive rådens verksamhetsberättelse, verksamhetsberättelse från Besvärsnämnden,
verksamhetsberättelse från Svenska Forskningsfonden för katt, styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
samt revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Förbundsordförande Annette Sjödin redogjorde för verksamheten under året som gått. Under punkten Stadgerådet justerades
rådsledamöter för perioden 070101-070317 med Sonja Gustavssons namn.
I sedvanlig ordning lästes förbundsstyrelsens slutord upp av förbundsordförande

Kattförbundet SVERAK – för katten! En paroll som visar att vi alltid har kattens bästa i fokus.
Det är alla, från enskild klubbmedlem till utställare, uppfödare, klubbstyrelse, förtroendevald och kanslianställd som gör SVERAK
till den organisation vi i styrelsen känner oss stolta att tillhöra och vara delaktiga i! Vi ser med stor glädje tillbaka på det år som
passerat och blickar med tillförsikt och glädje fram emot det kommande året!
Ett enat förbund är ett starkt förbund och tillsammans får vi styrkan att för kattsporten framåt!
Därefter lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Besvärsnämndens verksamhetsberättelse
NERK framförde synpunkt att det är beklagligt att mängden av ärenden och avstängningar har ökat i omfattning och uppmanar
kommande Besvärsnämnd att se andra alternativ än avstängning.
Därefter lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Svenska Forskningsfonden för katt 2007
Delegaten från NOS ställde ett antal frågor om hantering och kommunikation med fonden och dessa frågor föranledde en lång
diskussion. Förbundsordförande Annette Sjödin läste upp ett brev från fondordförande. Brevet kom förbundet tillhanda den 9
mars 2008. Detta brev skulle ha kommit årsmötesdelegaterna tillhanda vid mötet men kommer att distribueras per post.
Av brevet från fonden framkommer att ”till tidigare årsmöte 2007 ställde fonden följande fråga vilken vi fortfarande inte erhållit
svar på. Fråga: Fonden skriver årligen berättelse som sammanställs under april månad i samband med deklaration. Skall denna
skickas till SVERAK för att vidarebefordras till klubbarna varje år?”.
Som en följd av denna fråga läste Annette Sjödin även upp det svar som sändes till fonden den 20 mars 2007 – enligt
årsmötesuppdrag från SVERAKs årsmöte 2007; ”Vid 2007-års årsmöte valdes Bertil Hansson att representera SVERAK. Detta är

ett två-årsval, dvs han är vald till SVERAKs årsmöte 2009, då en ny representant kommer att väljas av detta årsmöte. Som
personlig suppleant utsågs vid årsmöte 2007 från Rolf Kimnäs – han träder in endast om den ordinarie representanten inte
längre kan fullfölja sitt uppdrag. Detta är ett val på ett år. …. SVERAKs årsmöte beslutade att godkänna den av fonden
föreslagna lösningen att distribuera fondens årliga berättelse som sammanställs under april månad i samband med deklaration.
Den sänds lämpligen till SVERAKs kansli för distribution till SVERAKs medlemsklubbar.”

Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
Styrelsens förvaltningsberättelse gicks igenom och frågor besvarades.

Årsmötet beslutade att balansera årets resultat i enlighet med föreliggande balansräkning. Därefter lades
förvaltningsberättelsen till handlingarna.
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Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
Delegaten från NOS ställde frågor rörande revisorernas granskning av förvaltningen. Dessa frågor besvarades av internrevisor
Rolf Jonsson med stöd av flera klubbar.
Synpunkter om förbundets förvaltning har efter varje revisionstillfälle överlämnats till SVERAKs styrelse och dessa synpunkter
har tillfredsställande åtgärdats eller besvarats. Internrevisorernas föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen
omfattat. Berättelsens lades till handlingarna.
Den externa revisorns berättelse gicks igenom. Ansvarsfrihet förordades för den tid revisionen avser. Berättelsen lades till
handlingarna.

8. Ärenden väckta till årsmötet
Dnr 7-05-27 A SkKK – rörande översyn av SVERAKs köpeavtal
SkKK föreslår översyn av SVERAKs köpeavtal då det bör framgå vad som gäller ekonomiskt vid återköp av katt.
Förbundsstyrelsen informerade att översyn redan skett och nytt förslag till överlåtelseavtal är framtaget. Det som återstår är
juridisk granskning.

Dnr 8-10-20 Förbundsstyrelsen – fråga ställd från Felis Danica
Vid Nordiskt Möte, februari 2008, framfördes en fråga från det danska FIFe-förbundet Felis Danica, FD rörande avstånd mellan
utställningar med anledning av det ökande antalet utställningar i Sverige och Danmark. Eftersom SVERAKs styrelse inte på egen
hand kan ta beslut som berör många SVERAK-anslutna klubbars verksamhet och konkurrens lämnas frågan till SVERAKs
årsmöte för diskussion och eventuellt beslut.
FIFes regler § 1.4 a och b säger: ”Om flera utställningar, nationella eller internationella, planeras samma datum, måste väg-

eller järnvägsavståndet vara minst 400 km mellan de olika utställningsorterna. Den först bokade utställningen har företräde.
Datum för utställningar kan bokas max tio kalenderår i förväg. Endast utställningar med fastställt datum och ort är skyddade av
400 km-regeln. De utställningar som vid bokning inte har angivit ort, kommer inte att bli godkända om dess slutgiltiga ort är
närmare än 400 km från en redan beviljad utställning. Kattutställningar kan få arrangeras samma datum, även om avståndet
mellan utställningsorterna är mindre än 400 km, under förutsättning att respektive FIFe-medlem ger sitt tillstånd. Skriftlig
överenskommelse från berörda klubbar måste skickas till FIFes sekretariat minst två månader före utställningen.
Undantag görs för: Norge, Sverige och Storbritannien.”
Årsmötet ställde sig positiv till förändring rörande avstånd, dock med vissa förbehåll. Efter diskussion fördes röstning i två steg:
1. Tidsaspekt
Generell dispens – tidsbegränsad för två år
Tills vidare – ej tidsbegränsad
Avstod

167 röster
57 röster
5 röster

2. Avstånd mellan utställningar Sverige och Danmark
0 mil

183 röster

20 mil

29 röster

Avstod

9 röster

Saknades

8 röster

Årsmötet beslutade att från dagens datum lämna Felis Danica generell dispens att arrangera utställningar med 0 km avstånd
mellan Sverige och Danmark. Frågan kommer att tas upp på nytt vid SVERAKs årsmöte 2010.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2007.
10. Beslut om avgifter
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh föredrog styrelsens förslag till avgifter.

a) medlemsavgift – gällande 2010
Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrade medlemsavgifter till förbundet för 2010.
Per enskild medlem 50 kronor
Minimiavgift 4 250 kronor varav 1 750 kronor till årsmötesutjämningen.
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b) övriga avgifter – gällande 2009
Stamtavlor
Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrade avgifter för stamtavlor (enkel avgift 200 kronor,
halv avgift 100 kronor, dubbel avgift 400 kronor, ersättningsstamtavla 100 kronor och transfer 100 kronor).
NERK föreslog att avgift för Huskattbevis tas upp för beslut.

Huskattbevis
Årsmötet beslutade, i enlighet med SVERAKs styrelses tidigare beslut och NERKs förslag, om avgift för huskattbevis 0 kronor.
Stamnamn och stamnamnsbevis
Årsmötet beslutades i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrade avgifter för stamnamn inklusive bevis

1 500 kronor, stamnamn överfört från icke FIFe-förbund inklusive bevis 1 000 kronor och endast stamnamnsbevis 50 kronor.

Utställarpeng (per bedömd katt)
MSK föreslog att utställarpengen skulle ändras till 5 kronor i stället för 10 kronor.
Utfall efter votering: 10 kr – 109 röster, 5 kr – 104 röster, avstod – 13 röster, saknades 3 röster
Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift om 10 kronor.

Prenumerationsavgift Våra Katter
Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för Våra Katter, 300 kronor för enskild
prenumeration, 400 kronor för utlandsprenumeration och 120 kronor för klubbprenumeration.

Motion M14/08, förslag till ny organisation, behandlas mellan punkt 10 och 11.
M 14 Styrelsen 1
Årsmötet beslutade att bifalla M 14.
Motionen gäller direkt som en försöksverksamhet fram till årsmötet 2009 då utvärdering ska ske.

Ny text (textändring vid årsmötet)
SVERAKs stadgar

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, SVERAKs styrelse samt SVERAKs kommittéer råd har rätt att inkomma med max tre (3) motioner och
förslag vardera för behandling under årsmötet. Motioner och förslag från SVERAKs kommittéer ska beröra respektive
kommittés verksamhetsområde.. SVERAKs styrelse har utöver de tre (3) motionerna rätt att inkomma med ytterligare
motioner som berör SVERAKs stadgar.

4.8 Valbarhet
För att vara valbar till förtroendepost inom förbundet ska man vara enskild medlem i SVERAK-ansluten klubb samt boende
och verksam i Sverige.
Ledamot i SVERAKs Disciplinnämnd ska ha varit aktiv inom SVERAK i minst fem (5) år och får ej ha varit avstängd från
SVERAK-verksamhet de senaste fem (5) åren.
Anställd av förbundet är ej valbar till förtroendepost. Revisor och revisorsuppleant är inte valbara till andra förtroendeposter
inom SVERAK.

4.11 Ärenden
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
1.
Upprop och fastställande av röstlängd
2.
Fråga om kallelse skett i behörig ordning
3.
Fastställande av dagordning
4.
Val av ordförande och sekreterare för mötet
5.
Val av två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare
6.
Föregående årsmötesprotokoll
a. Styrelsens inklusive kommittéernas och Disciplinnämndens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
7.
8.
9.

b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret)
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
Ärenden väckta till årsmötet
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och Disciplinnämnden
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10.

11.

12.

Beslut om avgifter
a. Medlemsavgift
b. övriga avgifter
Beslut om arvoden
Presentation av budget samt behandling av verksamhetsplan budget för det kommande räkenskaps-/verksamhetsåret

13. Val av:
styrelse, inkl ordförande, förbundsekonom, kommittéordförande med personlig ersättare, ledamöter och styrelsesuppleanter
ledamöter till SVERAKs kommittéer
a. två (2) internrevisorer samt en (1) suppleant
b. ledamöter till Disciplinnämnden, av vilka en ska utses till sammankallande
c. en (1) ledamot till Svenska Forskningsfonden för Katt samt en (1) personlig suppleant att träda in i fondstyrelsen
vid permanent frånvaro av den ordinarie ledamoten.
d. tre (3) ledamöter till valberedningen för en mandattid av ett (1) år, av vilka en ska utses till sammankallande.
14. Behandling av motioner
15. Övriga frågor
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för förbundet eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i
kallelsen till mötet.
Val
Samtliga val sker för en mandattid av två (2) år med växelvis val, om inget annat anges. Suppleanter väljs för en mandattid
av ett (1) år.
SVERAKs ordförande och vice ordförande väljs med omlottliggande mandatperiod. SVERAKs ordförande och förbundsekonom
väljs med omlottliggande mandatperiod.
Årsmötesordförande
Under årsmötets punkt 1-4 tjänstgör som ordförande någon ur SVERAKs styrelse. Som ordförande under övriga delen
tjänstgör person vald av årsmötet.

5. FÖRVALTNING
5.1 Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska bestå av:
Ordförande
Vice ordförande
Förbundsekonom
Ordförande Raskommittén med personlig ersättare
Ordförande Regelkommittén med personlig ersättare
Ordförande Utställningskomittén med personlig ersättare
Ordförande Hälsokommittén med personlig ersättare
Två (2) ordinarie ledamöter
En (1) suppleant, dock ej för ordförande i kommittéer.
De personliga ersättarna närvarar med yttranderätt men har bara rösträtt då de går in för respektive ordförande.
SVERAKs styrelse konstituerar sig vid första sammanträdet efter årsmötet. Detta sammanträde ska hållas i anslutning till
SVERAKs årsmöte.
Styrelsen utser, i samråd med förbundstidningens redaktör, en tidningsredaktion.
Styrelsen utser, i samråd med webbredaktör, en webbredaktion.
Vid förfall för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden
till och med nästföljande årsmöte. Vid förfall av kommittéordförande inträder dennes personliga ersättare. Vid behov har
styrelsen rätt att adjungera medlemmar till kommittéerna.
5.2 Styrelsens ansvar
Det åligger styrelsen särskilt att:
•
verkställa av årsmötet fattade beslut

•
•
•
•

tillse att stadgar och regler följs
ansvara för och förvalta förbundets medel
tillställa revisorerna räkenskaper och förbereda årsmöte
tillse att stambokföringen är korrekt
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•
•
•
•

tillse att utställningar arrangeras i enlighet med SVERAKs och FIFes regler
förhindra brott mot SVERAKs samt FIFes stadgar och regler, och genom lämpliga åtgärder beivra detta
årligen upprätta årsberättelse för förbundet
tillsätta projektgrupp och agera styrgrupp för olika projekt inom förbundet

SVERAKs medel får ej användas för betalning av spritförtäring.
5.3 Styrelseledamöters funktioner
Ordförande:
•
representerar förbundet utåt och inåt
•
är ordförande vid styrelsesammanträden
•
är förbundstidningens och webbplatsens ansvarige utgivare
•
är förbundets delegat vid FIFes generalförsamling
Har ordförande förfall ska vice ordförande träda in i ordförandes ställe. Styrelsen ska besluta om fördelningen av
arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på förbundsekonomen.
Förbundsekonom
•
ansvarar för förbundets ekonomiska förvaltning
•
lämnar kontinuerliga rapporter över räkenskaperna till styrelsen
5.4 Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter så begär. Kallelse utsändes
skriftligen till ledamöter och suppleanter minst två (2) veckor i förväg.
Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter är kallade och då mer än hälften av de röstberättigade är närvarande. För alla
beslut krävs att mer än hälften av samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordförande besluta om ett ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.
Sådant beslut ska anmälas vid närmast efterföljande sammanträde.
5.5 Protokoll
Protokoll ska föras vid styrelsesammanträden. Styrelsens protokoll ska 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 (1)
är protokoll fört vid konstituerande möte.
Protokoll ska tillsändas dem som är berättigade att erhålla desamma inom två (2) månader från sammanträdesdagen.
5.6 Överlåtande av beslutanderätt
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till SVERAKs kommittéer,
SVERAKs disciplinnämnd, annan enhet eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.
5.7 Information om beslut
Samtliga beslut som berör ansluten klubb eller enskild person måste tillställas den berörda skriftligt för att vara giltigt.
5.8 Budget och verksamhetsplan
Styrelsen och kommittéer ska inför varje årsmöte framlägga en budget och verksamhetsplan för nästkommande
verksamhetsår.
5.9 Domarkonferens
Resa, uppehälle och deltagande vid den av FIFe, i samband med FIFe generalförsamling, arrangerade domarkonferensen
betalas årligen av SVERAK för en tredjedel av de i Sverige bosatta internationella FIFe-domare som är medlemmar i SVERAKklubb.
5.10 Kansli
SVERAKs styrelse ansvarar för att bemanningen av SVERAKs kansli stämmer med behov och ekonomi vad gäller antalet
anställda och deras kompetens.
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5.11 Kommittéer – sammansättning och inriktning
SVERAK har följande kommittéer med nedan nämnda huvudsakliga inriktning:
Raskommitté
a) kontrollavelsfrågor
b) raspresentationer
c) förvaltning av FIFes standarder och EMS-lista (uppdatering, information, ändringsförslag etc)
Raskommittén ska bestå av
ordförande
ledamot, tillika personlig ersättare för kommitténs ordförande i SVERAKs styrelse
ledamot
Dessa poster väljs av årsmötet.
Adjungerad representant från stambokföringen
Regelkommitté
a) regeltolkningar
b) dispenser från regelverket
c) förvaltning av FIFes och SVERAKs regelverk (information, ändringsförslag etcetera)
d) inför årsmötet bereda samtliga inkomna motioner, samt tillsammans med styrelsen sammanställa
årsmöteshandlingar
e) efter avslutat årsmöte översätta de motioner som ska vidare till FIFe i samarbete med styrelsen
Regelkommittén ska bestå av
ordförande
ledamot, tillika personlig ersättare för kommitténs ordförande i SVERAKs styrelse
representant från Raskommittén
representant från Utställningskommittén
representant från Hälsokommittén
De två första väljs av årsmötet, representanterna utses av respektive kommitté.
Utställningskommitté
a) SVERAKs utställningsverksamhet
b) utveckling av utställningsformer
c) utveckling av burpool, utställningsmaterial etcetera
d) tävlingen årets katt
e) assistentfrågor
Utställningskommittén ska bestå av
ordförande
ledamot, tillika personlig ersättare för kommitténs ordförande i SVERAKs styrelse
ledamot
Dessa poster väljs av årsmötet.
Hälsokommitté
a) hälsoprogram för raser
b) hälsofrågor
Hälsokommittén ska bestå av
ordförande
ledamot, tillika personlig ersättare i SVERAKs styrelse
ledamot
Dessa poster väljs av årsmötet.
Kommitté ska behandla ärenden samt tjänstgöra rådgivande i enlighet med SVERAKs och FIFes stadgar och regler. Efter att
kommittén har mottagit ärendet ska det behandlas inom sex (6) veckor. Parter ska informeras om hur ärendet fortskrider.
Kommitténs beslut ska vara skriftliga och konfirmeras av styrelsen. Beslut fattade av kommitté kan överklagas till SVERAKs
styrelse.
Inför årsmötet ska respektive kommitté lämna förslag till beslut med motivering på inkomna motioner rörande kommitténs
verksamhetsområde.
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5.12 Kommittéordförandes funktion
Kommittéordföranden ska
•
leda arbetet inom kommittén
•
samordna kommunikation och verksamhet mellan styrelsen och kommittén
•
inför styrelsen redogöra för pågående verksamhet inom kommittén
5.13 Disciplinnämnden
SVERAKs disciplinnämnd ska bestå av fem (5) ledamöter. Samtliga väljs av årsmötet, se 4.8.
Disciplinnämnden beslutar i disciplinärenden rörande SVERAK-verksamhet för enskild medlem i ansluten klubb. Ledamot i
disciplinnämnden får ej deltaga i ärende som berör egen klubb och dess enskilda medlemmar.
Inför årsmötet ska disciplinnämnden inkomma med skriftlig verksamhetsberättelse och budget per verksamhetsår.
Disciplinnämnden erhåller ansvarsfrihet på SVERAKs årsmöte.
Överklagande av beslut
Disciplinnämndens beslut kan överklagas till SVERAKs styrelse. SVERAKs styrelses beslut kan överklagas till årsmötet.
Överklagan av beslut ska inkomma till SVERAK, av enskild berörd part, senast 30 dagar efter beslut offentliggjorts. Beslut om
disciplinär åtgärd kvarstår tills annat beslut meddelas.
FIFes och SVERAKs regler för Domare, Elever och Assistenter
5.1.3.2 Erfarenhet som uppfödare, utställare och arrangera utställning
Nationellt tillägg
I ansökan om att få avlägga elevprov för att få påbörja elevgång ska kandidaten bifoga: intyg som visar att kraven
enligt 5.1.3.2 uppfylls, valt FIFe-språk samt vald kategori för utbildning.
Ansökan skickas via egen klubb till SVERAKs styrelse Domarrådet. Elevprovet genomförs skriftligt på valt FIFe-språk.
Elevkandidaten ska ha goda kunskaper om FIFes och SVERAKs utställningsregler, regler för domare, elever och
assistenter, EMS samt grundläggande kunskaper om standarden för den kategori som avses.
Elevprov kan avläggas varje år i samband med SVERAKs årsmöte eller i samband med utställning där, av SVERAKs
styrelse utsedd, internationell domare ledamot i Domarrådet finns närvarande och kan övervaka examen.
Rättning av elevexamen ska ske av minst två, av SVERAKs styrelse utsedda, internationella domare ledamöter i
Domarrådet. Skriftligt besked om examensresultatet ska skickas senast två veckor efter elevexamen.

11. Beslut om arvoden
SVERAKs styrelses förslag om arvoden för ny organisation innebär följande.

Arvoden

Förslag

Styrelsearvode

110 000 kronor

Förbundstidningens redaktion

22 000 kronor

Disciplinnämnd

5 000 kronor

Internrevisorer

3 300 kronor

Årsmötets ordförande

3 000 kronor

Årsmötets sekreterare

3 000 kronor

Valberedning

3 000 kronor

Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag.
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12. Behandling av budget för kommande verksamhetsår och räkenskapsår samt presentation av verksamhetsplan
För verksamhetsåret 2008 finns flera projekt/verksamhetsplaner.

Hälsoprogram: HARs representanter Viveca Eriksson och Wendy Mörk rapporterade, med stöd av en power point-presentation,
hur arbetet med hälsoprogram fortskrider. Hälsoprogram som är aktuella i dagsläget är PKD, HD, PRA och HCM. Det kommer
att bli aktuellt med fler hälsoprogram i framtiden och rekommendationerna kan också komma att förändras.
Diplomering av uppfödare: Styrelseledamot Ewa Löwdin rapporterade om status i projektet som beräknas gå in i slutfasen
under 2008. Några av de ”testpiloter” som deltagit rapporterade efter de personliga testmöten som avhållits.

ID-register och Stambok på nätet: Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh rapporterade att arbetet med SVERAKs ID-register
för katt intensifierades under slutet av 2007. Vissa datatekniska delar kvarstår dock att åtgärda för att extern åtkomst via
internet ska kunna ske från SVERAKs ID-databas. I samband med arbetet att göra SVERAKs ID-register externt tillgängligt
konstaterades att detta projekt går ”hand i hand” med arbetet att göra SVERAKs stambok externt tillgängligt. När ID-register
för katt är klart kommer arbetet att intensifieras för att slutföra publicering av SVERAKs stambok. En projektanställning är
tillsatt på SVERAKs kansli för dataregistrering av stambok från gamla registerkort.

Uppfödarseminarium: Förbundsordförande Annette Sjödin rapporterade att SVERAK planerar att arrangera ett
uppfödarseminarium i Umeå under senare delen av 2008. Arrangemanget kommer att ske i samarbete med både Sveland
Försäkringar och Royal Canin – som får tack för ekonomiskt bidrag. Fråga från årsmötet rörande möjlighet till inspelning från
seminariet så att fler kan få ta del av föreläsningarna. Förbundsstyrelsen ska kontrollera denna möjlighet.

Guide för utställningsarrangör: TURs ordförande Katarina Wolffram rapporterade att Utställningskommittén, tillsammans med
SVERAKs kansli, kommer att arbeta vidare med projektet under 2008. Vid nästa års årsmöte lär projektet vara klart.
Datautveckling inom SVERAK: Styrelseledamot Rikard Elofsson rapporterade att projektet Aladdin, SVERAKs program för
utställningsadministration, fortsätter under 2008. Engagemanget från projektgruppen har varit imponerande! I och med att
årsmötet ska fatta beslut om budget för räkenskapsåret 2008 informerades om den kostnad som kommer att uppstå för att
slutföra projektet genom beställning av programutveckling av extern leverantör. Nystart av utvecklingsarbete med medlemsoch prenumerationsprogrammet Sinbad (program integrerat med Sesam) har skett.
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh informerade om budget för kommande verksamhets/räkenskapsår. VBs arvode
justerades till korrekt 3 000 kr och sociala avgifter justerades till 1 000 kr – slutsumma för VB är 11 300 kr.
Årsmötet beslutade godkänna den föreslagna budgeten.
Lunch 13.00-14.05

13. Val av förtroendevalda inom SVERAK
I och med en ny organisation har förbundsstyrelsen och samtliga råd i sedvanlig ordning valt att ställa sina platser till
förfogande (gäller ej internrevisorer och representant i fondstyrelsen). Valen skedde efter Valberedningens framtagna underlag
med förslag enligt ny organisation.

a) Val av STYRELSE samt STYRELSESUPPLEANTER
Förbundsordförande - 2 år

Annette Sjödin, VK
Katarina Wolffram, ASK
Saknades
Årsmötet beslutade, efter votering, att välja Annette Sjödin, VK

179 röster
47 röster
3 röster

Vice ordförande – 1 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att välja Eva Porat, NERK
Förbundsekonom - 2 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att välja Michael Wirth Färdigh, VK
Ledamot 1 – 2 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att välja Ewa Löwdin, ADC
Ledamot 2 – 1 år

Stellan Spetz, ÄK
Katarina Wolffram, ASK
Lars-Erik Pedersen, NERK
Saknades
Årsmötet beslutade, efter votering, att välja Stellan Spetz, ÄK

146
61
19
3

röster
röster
röster
röster
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Suppleant – 1 år

Lotta Falk, JKK
Iréne Eek Magnusson, KLÖS
Hans G Lindberg, SYDK
Lars-Erik Pedersen
Avstod
Saknades
Årsmötet beslutade, efter votering, att välja Lotta Falk, JKK

88
57
46
25
3
10

röster
röster
röster
röster
röster
röster

b) Val av ledamöter till SVERAKs kommittéer
RASKOMMITTÉ, RAK
RAK-ordförande – 1 år

Peter Buer, PK
Alva Uddin, LK
Avstod
Årsmötet beslutade, efter votering, att välja Peter Buer, PK

119 röster
90 röster
20 röster

RAK-ledamot 1 – personlig ersättare i SVERAKs styrelse – 2 år
Eiwor Andersson, ÄK
Michael Edström, TCC
Alva Uddin, LK
Avstod
Saknades
Årsmötet beslutade, efter votering, att välja Eiwor Andersson, ÄK

RAK-ledamot 2 - 1 år

Michael Edström, TCC
Alva Uddin, LK
Anna Sjöberg, VÄK
Jeanette Gagner, TBK
Saknades
Årsmötet beslutade, efter votering, att välja Michael Edström, TCC

104
69
46
4
6

röster
röster
röster
röster
röster

97
82
42
5
3

röster
röster
röster
röster
röster

REGELKOMMITTÉ, REK
REK-ordförande – 1 år

Lars Madej, UK
Hans G Lindberg, SYDK
Årsmötet beslutade, efter votering, att välja Lars Madej, UK

168 röster
61 röster

REK-ledamot 1 – personlig ersättare i SVERAKs styrelse – 2 år
Anna Lennings, VK
Bertil Hansson, ADC
Elise Fritz, SPIN
Avstod
Årsmötet beslutade, efter votering, att välja Anna Lennings, VK

99
97
29
4

röster
röster
röster
röster

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉ, UK
UK-ordförande – 2 år

Katarina Wolffram, ASK
161 röster
Tommy Sjödin, BJK
68 röster
Årsmötet beslutade, efter votering, att välja Katarina Wolffram, ASK

UK-ledamot 1 – personlig ersättare i SVERAKs styrelse – 1 år
Tommy Sjödin, BJK
Anne-Marie Törnström, MIN
Årsmötet beslutade, efter votering, att välja Tommy Sjödin, BJK

UK-ledamot 2 – 2 år

120 röster
109 röster

162
Anne-Marie Törnström, MIN
56
Lars Carlsson, ÖKN
3
Avstod
8
Saknades
Årsmötet beslutade, efter votering, att välja Anne-Marie Törnström, MIN

röster
röster
röster
röster
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HÄLSOKOMMITTÉ, HK
HK-ordförande – 2 år

Viveca Eriksson, MIN
Agneta Pettersson, ASK
Saknades
Årsmötet beslutade, efter votering, att välja Viveca Eriksson, MIN

203 röster
22 röster
4 röster

HK-ledamot 1 – personlig ersättare i SVERAKs styrelse – 1 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att välja Camilla Axnér, CCC
HK-ledamot 2 – 2 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att välja Agneta Petterson, ASK
c) Val av INTERNREVISOR samt SUPPLEANT
Revisor – 2 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att välja Rolf Jonsson, NERK
Revisorsuppleant – 1 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att välja Svante Pettersson, JKK
d) Val av ledamöter till DISCIPLINNÄMNDEN
DN-ledamot 1 – 2 år

143
Marie-Ann Strand, ADC
48
Lars-Erik Pedersen, NERK
28
Wendy Mörk, FMK
7
Avstod
3
Saknades
Årsmötet beslutade, genom votering, att välja Marie-Ann Strand ADC

röster
röster
röster
röster
röster

DN-ledamot 2 – 2 år

Marina Walström, VRK
Lars-Erik Pedersen, NERK
Wendy Mörk, FMK
Anna-Karin Lénshof, ARC
Avstod
Årsmötet beslutade, genom votering, att välja Marina Walström, VRK

97
54
46
28
4

röster
röster
röster
röster
röster

DN-ledamot 3 – 1 år

Sonny Hansson, LK
Conny Jansson, JKK
Uffe Rosenqvist, RHK
Lars-Erik Pedersen, NERK
Anna-Karin Lénshof, ARC
Wendy Mörk, FMK
Årsmötet beslutade, genom votering, att välja Sonny Hansson, LK

72
63
32
23
21
18

röster
röster
röster
röster
röster
röster

DN-ledamot 4 – 1 år

75
53
34
30
22
9
4
2

röster
röster
röster
röster
röster
röster
röster
röster

Anna-Karin Lénshof, ARC
Conny Jansson, JKK
Uffe Rosenqvist, RHK
Bertil Hansson, ADC
Lars-Erik Pedersen, NERK
Elisabeth Aitman, SÖK
Wendy Mörk, FMK
Avstod

Årsmötet beslutade, genom votering, att välja Anna-Karin Lénshof, ARC
DN-ledamot 5 – 1 år

78
Conny Jansson, JKK
53
Uffe Rosenqvist, RHK
36
Wendy Mörk, FMK
33
Elisabeth Aitman, SÖK
29
Lars-Erik Pedersen, NERK
Årsmötet beslutade, genom votering, att välja Conny Jansson, JKK

röster
röster
röster
röster
röster

Disciplinnämnden utsåg Marie-Ann Strand som sammankallande.
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e) Val av en PERSONLIG SUPPLEANT att träda in i fondstyrelsen Svenska Forskningsfonden för katt
vid permanent frånvaro av den ordinarie ledamoten
Personlig suppleant – 1 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att välja Rolf Kimnäs, NERK
f) Val av tre ledamöter till Valberedningen för en mandattid av ett år
Tre ledamöter – 1 år

Omg 3
Omg 2
Omg 1
Röster
Röster
Röster
129
Lena Böörs, NERK
81
34
Ingela Malmsten, GRK
80
59
16
Monica Lagerquist, ADC
66
17
15
Cecilia Karlsson, LK
79
65
33
Lars-Erik Pedersen, NERK
4
7
2
Avstod
Rolf Kimnäs agerade ensam rösträknare vid val av VB-ledamot 1 då Rolf Jonsson lämnade sin roll på grund av jäv.
Årsmötet beslutade, efter voteringsomgång 1, att som VB-ledamot 1 välja Lena Böörs, NERK
Efter val av VB-ledamot 1 trädde Rolf Jonsson åter in som rösträknare.
Årsmötet beslutade, efter voteringsomgång 2, att som VB-ledamot 2 välja Ingela Malmsten, GRK

Årsmötet beslutade, efter voteringsomgång 3, att som VB-ledamot 3 välja Monica Lagerquist, ADC
Valberedningen utsåg Lena Böörs som sammankallande.

14. Behandling av motioner
Motioner som ska klubbas en andra gång

M 16 2006
BIFALL 227
Ny text:

SVERAKs stadgar - 3.1, Tillägg av text

SR 2
Avslag 2

3.1 Medlemskap
Medlemskap beviljas, efter skriftlig ansökan, av SVERAKs styrelse.
I medlemsansökan ska den ansökande klubben bifoga sina stadgar, där det ska framgå följande:
a) att klubben förbinder sig att följa SVERAKs respektive FIFes stadgar och regler
b) var klubben har sitt geografiska säte.

c)

organisationsnummer.

Det ska av klubbens namn framgå att det är en kattklubb.
SVERAKs styrelse handlägger ärendet sedan eventuellt erforderliga kompletterande uppgifter inhämtats om den sökande
klubben. Vid behov infordras synpunkter från anslutna, lokalt berörda klubbar.

Vid förändring av stadgarna ska nytt exemplar insändas till förbundet.
Enskild medlem
Enskild medlem får endast inneha medlemskap i en (1) ansluten klubb. Undantag görs för stödmedlemskap, dvs.
medlemskap som inte ligger till grund för röstlängd för ansluten klubb enligt 3.5 och 4.5
Inträde för enskild medlem avgörs av respektive ansluten klubb ensam.

M 7 2007

Stadgerådet 2

SVERAKs stadgar - 3.1, Borttag av text

BIFALL med acklamation
Ny text:
3.1 Medlemskap
I medlemsansökan ska den ansökande klubben bifoga sina stadgar, där det ska framgå följande:
a) att klubben förbinder sig att följa SVERAKs respektive FIFes stadgar och regler
b) var klubben har sitt geografiska säte.
Det ska av klubbens namn framgå att det är en kattklubb.
SVERAKs styrelse handlägger ärendet sedan eventuellt erforderliga kompletterande uppgifter inhämtats om den sökande
klubben. Vid behov infordras synpunkter från anslutna, lokalt berörda klubbar.
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M 12 2007
BIFALL 215
Ny text:

BJK 3
Avslag 2

SVERAKs stadgar
Avstod 8

- 4.8 Tillägg av text
Saknades 4

4.8 Valbarhet
För att vara valbar till förtroendepost inom förbundet ska man vara enskild medlem i SVERAK-ansluten klubb samt boende
och verksam i Sverige.

Ledamot i SVERAKs domarråd, inklusive rådsordförande, måste vara svensk FIFe-domare eller domarelev. Majoriteten av
rådets medlemmar måste vara domare
Ledamot och suppleant i SVERAKs Besvärsnämnd ska ha varit aktiv inom SVERAK i minst fem (5) år och får ej ha varit
avstängd från SVERAK-verksamhet de senaste fem (5) åren.
Vid val av revisor och revisorsuppleant är inte förtroendevald valbar.
Anställd av förbundet är ej valbar till förtroendepost.

M 15 2007
BIFALL 203
Ny text:

SOL 2
Avslag 26

SVERAKs stadgar

- 5.2, Tillägg av text

5.2 Styrelsens ansvar
Det åligger styrelsen särskilt att:
• verkställa av årsmötet fattade beslut
• tillse att stadgar och regler följs
• ansvara för och förvalta förbundets medel
• tillställa revisorerna räkenskaper och förbereda årsmöte
• tillse att stambokföringen är korrekt
• tillse att utställningar arrangeras i enlighet med SVERAKs och FIFes regler
• förhindra brott mot SVERAKs samt FIFes stadgar och regler, och genom lämpliga åtgärder beivra detta
• årligen upprätta verksamhetsberättelse för förbundet

Under pågående mandatperiod kan styrelseledamot eller suppleant inte samtidigt inom förbundet ha ett
arbetstagarförhållande som anställd eller uppdragstagare.

M 16 2007

Styrelsen 2

SVERAKs stadgar - 5.9, Utbyte av text

- Ordningsregler - 6, Utbyte av text

BIFALL med acklamation
Ny text:
5.9 Domarkonferens.
Fortbildning av svenska internationella FIFe-domare som är medlemmar i SVERAK-klubb
Resa, uppehälle och deltagande vid den av FIFe, i samband med FIFe generalförsamling, arrangerade domarkonferensen
betalas årligen av SVERAK för en tredjedel av de i Sverige bosatta svenska internationella FIFe-domare.
6 Domarkonferens
Fortbildning av svenska internationella FIFe-domare (5.9)
Finansiering sker i enlighet med 5.8
Urvalet för deltagande vid FIFe domarkonferens bland domarna görs med lottdragning.
Deltagande för i Sverige bosatta svenska domarelever delfinansieras av SVERAK - för senioreleverna med 50%, för de andra
eleverna med 25%. De elever som deltagit under de senaste två åren undantas från finansieringen.

Motioner för vidarebefordran till FIFe M1 – M13

M1

ALFA 3

Motion till FIFes generalförsamling

BIFALL med acklamation
Ny text (textändring vid årsmötet)
FIFe ska inte godkänna maskade varianter på raserna MCO, NFO, SIB och TUA.
Motionen vidarebefordras till FIFes Generalförsamling 2008.
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M2

PK 1

M3

SK 2

Motion till FIFes generalförsamling

DRAGEN
Motion till FIFes generalförsamling

AVSLAG 210

Bifall 7

M4

Motion till FIFes generalförsamling

VRK 1

Avstod 5

AVSLAG 213

Bifall 9

M5

Motion till FIFes generalförsamling

DR 1

Saknades 7

Avstod 7

ÅTERREMITTERAD
Motion: Ny bedömningssedel.
DR, tillsammans med TUR, drar tillbaka motionen och återremitterar den till Utställningskommittén för omarbetning.
Lördagens möte avslutades kl. 18.15 och ajournerades till söndag kl. 09.30.
Söndagen den 16 mars kl. 09.30
Förhandlingarna återupptogs av mötesordförande Eva Porat.
Röstlängden fastställdes till 229 röster
Förbundsordförande Annette Sjödin riktade ett stort tack till förbundets samarbetspartners för deras medverkan i samband
med årsmötet och även deras engagemang under det gångna verksamhetsåret.
Tillsammans med Sveland överlämnade Annette Sjödin pris i form av en check på tiotusen kronor samt diplom till
Billingebygdens Kattklubb som utsetts till Årets Kattklubb med motiveringen: ”Ett engagerat, entusiastiskt och inte minst

aktivt arbete för och med katten i fokus har placerat klubben på en internationell arena! Många och varierande aktiviteter har
kommit de enskilda klubbmedlemmarna till gagn. Kunskap om katt och katthållning har förmedlats och trängt igenom
mediabruset. Att klubben dessutom under året firade 20 år ~ det gör klubben än mer värd att gratulera!”

Royal Canin överlämnade tillsammans med Annette Sjödin pris till Föreningen Sydkatten för klubbens arrangemang på
Kattens Dag 2007.
Annette Sjödin, tillsammans med Alva Uddin, överlämnade gåva till Agneta Färdigh som varit anställd på SVERAKs kansli i 20
år.

M6

SÖK 1

FIFes regler för domare, elever och assistenter - 2.9.1, tillägg av text

AVSLAG 153

Bifall 63

M7

ELK 1

FIFes regler för Domare, elever och assistenter
Bifall 9

- 2.9.13, ny paragraf

M8

MIN 1

FIFes regler för Uppfödning och Stambokföring
Bifall 7

- 2.3, Utbyte och tillägg av text

AVSLAG 222

M9

HAR 1

FIFes regler för utställning - 1.10, ny punkt

AVSLAG 220

Avstod 13

AVSLAG 135

Bifall 90

M 10

FIFes regler för Utställning - 1.8c, borttag av text

SK 3

Avstod 4

DRAGEN

Protokoll fört vid SVERAKs årsmöte 15-16 mars 2008 på Elite Stadshotellet i Västerås

Sida 17 (23)

M 11

HAR 3

FIFes regler för utställning - 3.8, Tillägg av ord

BIFALL med acklamation
Ny text (textändring vid årsmötet)
Om tjänstgörande veterinär under utställningens gång upptäcker en katt som visar symptom på sjukdom, måste katten
omedelbart avlägsnas från utställningslokalen.
I det fall sjukdomen misstänks vara smittsam ska även utställarens övriga katter omedelbart avlägsnas från
utställningslokalen.
Beslutades att eftersom SVERAK endast kan sända 3 motioner till FIFes Generalförsamling skrivs denna text in som nationellt
tillägg i FIFEs och SVERAKs regler för utställning att gälla från den 1 januari 2009.

M 12

SK 1

FIFes regler för Utställning - 4.8, utbyte av text

BIFALL 175
Avslag 54
Ny text (textändring vid årsmötet)
Best in Show
Best in Show kan utses på något av följande sätt:
Total:
Kategori I (PER/EXO), II (semilånghår), III (korthår/SOM) och IV (orientaliska katter) tillsammans.
Enskild:
PER/EXO
I
semilånghår
II
korthår/SOM
III
orientaliska katter IV
Varje kategori kan ha BIS-titlar för
• Vuxna hane
• Vuxna hona
• Vuxna kastrat hane
• Vuxna kastrat hona
• Junior 6-10 månader hane
• Junior 6-10 månader hona
• Ungdjur 3-6 månader hane
• Ungdjur 3-6 månader hona
Huskatter kan få BIS titlar utan hänsyn till hårlag, ålder eller kön.
Nomineringsvillkor:
Varje domare får nominera en katt i varje kategori som han/hon dömer för
• Vuxna hane
• Vuxna hona
• Vuxna kastrat hane
• Vuxna kastrat hona
• Junior 6-10 månader hane

•
•
•

Junior 6-10 månader hona
Ungdjur 3-6 månader hane

Ungdjur 3-6 månader hona

förutsatt att de uppnått minst 97 poäng.
Rasen måste vara fullt godkänd.
Huskatter får nomineras utan hänsyn till ålder för
• Hane korthår
• Hona korthår
• Hane långhår
• Hona långhår
Motionen vidarebefordras till FIFes Generalförsamling 2008.

Protokoll fört vid SVERAKs årsmöte 15-16 mars 2008 på Elite Stadshotellet i Västerås

Sida 18 (23)

M 13

TUR 1

FIFes regler för Utställning - 5.4, ändring av text

BIFALL 229
Avslag 0
Ny text (textändring vid årsmötet)
Klass 11 Juniorer 7-10 månader
Klass 12 Ungdjur 4-7 månader
Motionen vidarebefordras till FIFes Generalförsamling 2008.
Förbundsstyrelsen klargjorde för årsmötet rörande FIFe-motioner; om FIFes Generalförsamling inte bifaller motion träder den
heller inte i kraft inom SVERAK. Motioner bifallna av SVERAKs årsmöte fvb till FIFes Generalförsamling är M1, M12 samt M13.

Motioner rörande SVERAKs stadgar M14 – M18
M 14 är redan behandlad.
SUK lämnade mötet. Justering och fastställande av röstlängden till 225 röster; för kvalificerad majoritet 151 röster, för enkel
majoritet 113 röster.

M 15

SR 1

SVERAKs stadgar - 2.2, tillägg av text

BIFALL med acklamation
Ny text:
2.2 Teckningsrätt och tystnadsplikt
SVERAKs ordförande tecknar ensam firma. Vid ekonomiska transaktioner med post och bank tecknar ordförande och
förbundsekonom firma var för sig.

Samtliga förtroendevalda och anställda inom förbundet har tystnadsplikt.

M 16

LK 1

M 17

STYR 3

SVERAKs stadgar - 3.4, borttag av text

DRAGEN
SVERAKs stadgar - 3.5, tillägg av text

BIFALL med acklamation
Ny text:
b) till förbundet insända namn- och adressförteckning över enskilda medlemmar per 31 december föregående år. Denna
ligger till grund för röstlängd samt medlemsavgift. Förbundet fakturerar medlemsavgiften i början av januari.

M 18

SVERAKs stadgar - 5. Förvaltning, Ny paragraf
STYR 2
Röstning skedde i tre steg:
Steg 1. Ska motionen återremitteras eller ej? Årsmötet beslutade att beslut fattas av sittande årsmöte och att motionen inte
återremitteras med röstetal 145 för beslut och 80 för återremittering.
Steg 2. Ska motionen bifallas?
BIFALL 157
Avslag 62
Avstod 6
Steg 3. Ska motionen gälla direkt med en försöksverksamhet fram till årsmötet 2009 då utvärdering ska ske
BIFALL med acklamation

Ny text:
Rasråd
Rasernas uppdelning i olika Rasråd bestäms av SVERAKs styrelse. Dessa kan vara ett råd för en ras eller ett gemensamt råd
för två eller flera syskonraser.
Rasråden är, via Raskommittén, remissinstans i frågor rörande den specifika rasen och har, via Raskommittén, motionsrätt
och förslagsrätt inom sin ras till SVERAKs styrelse och årsmöte. Rasråden ska även hjälpa Hälsokommittén i sitt arbete med
hälsoprogram och hälsofrågor.
Medlemskap i Rasråd är öppet för enskild medlem i SVERAK-klubb. Ansökan om medlemskap i ett Rasråd sker genom att
erlägga av årsmötet fastställd avgift. Rasrådet utser samordnare mot SVERAK. Samordnaren utses bland dem som erlagt
erforderlig avgift under januari månad innevarande år.
Förslag: Förbundsstyrelsen, genom förbundsekonomen, föreslog en avgift om 50 kronor att gälla från 2009, vilket årsmötet
godkände.
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Motioner rörande FIFes och SVERAKs regler för Domare, Elever och assistenter M19

M 19 SYDK 3
AVSLAG 199

FIFes regler för Domare, elever och assistenter - 4.1, nationellt tillägg, Tillägg av text
Bifall 26

Motioner rörande FIFes och SVERAKs regler för Uppfödning och Stambokföring M20 – M25

M 20 SBR 1
BIFALL 161
Ny text:

FIFes uppfödnings - och stambokföringsregler - 2.5, Nationellt tillägg - Ny punkt & ändring av text
Avslag 52

Avstår 12

Nationellt tillägg
Katt med:
• navelbråck
• gomspalt och kluven läpp samt kluven käke, var för sig eller i kombination
• onormalt antal tår
• kluven tå/fot
• sammanväxta tår
är ej tillåten i avel.
Uppfödare har rätt att belägga katt med avelsförbud inom SVERAK, om katten uppvisar:
a) helt avvikande icke önskvärda färgdefekter
b) ärftliga ögondefekter
c) sternumkrok
d) höftledsdysplasi
e) patellaluxation
f) gravt bettfel
g) dövhet
h) svansknick
i) grava fel i huvudskelettet
j) annan veterinärmedicinsk defekt som kan misstänkas vara ärftlig.
Defekt enligt b-j ska vara intygad av veterinär. (Se även punkt 2.1.)

Uppfödare har rätt att belägga katt med avelsförbud inom SVERAK, om katten uppvisar helt avvikande icke önskvärda
färgdefekter. Avelsförbud av andra skäl ska vara intygade av veterinär.
Om avelsförbud ska kunna införas i efterhand efter registrering, måste även den nya ägaren om sådan finns, godkänna
ansökan om avelsförbud.

M 21 SBR 2
BIFALL 165
Ny text:

FIFes uppfödnings- och stambokföringsregler 3.3.1, Nationellt tillägg Ny punkt
Avslag 48

Avstod 12

Vid överlåtelse ska katt vara ID-märkt.

M 22 STYR 3
BIFALL 181
Ny text:

Avslag 32

FIFes uppfödnings- och stambokföringsregler
Avstod 12

- 3.3.1, Nationellt tillägg Tillägg av text

Regler vid överlåtelse
a) Uppfödare/förutvarande ägare ska vid försäljning/överlåtelse fylla i ägarändringsintyget som medföljt stamtavlan, eller
skriva ett egenhändigt intyg om ändring av ägare. Detta intyg ska sändas till SVERAKs kansli snarast, dock senast 30 dagar
efter överlåtandet, för registrering av ny ägare.

M 23 ALFA 1
AVSLAG 173

FIFes uppfödnings- och stambokföringsregler - 4.2.1, Nationellt tillägg, Ny text
Bifall 52
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M 24

SYDK 1

SVERAKs instruktioner för stambokföring - 10, utbyte av text

BIFALL med acklamation
Ny text:
Ansökan om stamnamn
Ansökan ska göras på särskild blankett utfärdad av SVERAK.
Minst tre (3) prioritetsordnade namnförslag ska finnas med.
Kvitto eller kopia på kvitto på inbetald avgift ska bifogas. Avgiften för stamnamn beslutas av SVERAKs årsmöte.
Person som ansöker om stamnamn måste som huvudinnehavare vara myndig, annars måste målsmans underskrift finnas
med på ansökan.
ÖKN lämnade mötet. Justering och fastställande av röstlängden till 222 röster; för kvalificerad majoritet 148 röster.

M 25

ASK 1

Hälsoprogram - Bilaga till Regler för Uppfödning och Stambokföring

Avslag 22
BIFALL 178
Ny text (textändring vid årsmötet)

Avstod 22

Hälsoprogram avseende PRA hos abessinier och somali.
PRA (progressiv retinal atrofi) är en ärftlig degeneration (förtvining) av näthinnan som alltid leder till blindhet efter några år.
Det finns idag ingen behandling för sjukdomen. Den form av PRA som har beskrivits i Sverige (rdAc) nedärvs recessivt.
Anlagsbärare, katter som bara har enkel uppsättning av sjukdomsanlaget, har ingen kliniskt påvisbar nedsättning av
synfunktionen och näthinnans utseende är också normal.
Vid uppfödning av abessinier och somali gäller följande:
- Katter som används i avel DNA-testas för PRA, om inte båda föräldrarna har DNA-testats fria.
- Följande avelsprinciper gäller:
• Normal katt paras med normal katt.
• Normal katt paras med PRA-bärare.
• Normal katt paras med otestad katt.
- Om en önskad parning inte uppfyller kraven ovan måste uppfödaren skicka en ansökan med angivande av skäl till SVERAK,
som kan godkänna parningen. Ansökan ska vara godkänd innan parning får ske.
- Katter som DNA-testas ska vara identifierbara genom mikrochip. Det är kattens ägare som ansvarar för att DNA-intyget har
korrekt uppgift om kattens namn, reg.nr och identifiering.
- Uppfödare av abessinier och somali måste informera kattköpare om PRA och detta hälsoprogram.
Annette Sjödin informerade årsmötet att de tagit ett historiskt beslut – och med applåder som följd konstateras att det är
första gången SVERAK får inskrivet ett hälsoprogram i regelverket!

Motioner rörande FIFes och SVERAKs regler för utställning M26 – M38

M 26

ELK 2

FIFes regler för Utställning - 1.2, nationellt tillägg - Tillägg av text

AVSLAG 65

Bifall 141

M 27

FIFes regler för utställning - 1.8 C, Nationellt tillägg - ny text

HAR 2

Avstod 15

Saknades 1

AVSLAG 94

Bifall 109

M 28

FIFes regler för Utställning - 1.10b, nationellt tillägg - Tillägg av text

HÄK 1

Avstod 19

AVSLAG 198

Bifall 12

M 29

FIFes regler för Utställning - 1.13, Nationellt tillägg - Tillägg av text

HÄK 2

Avstod 12

DRAGEN
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M 30

CK 1

FIFes regler för Utställning - 1.17a, nationellt tillägg - Utbyte av text

BIFALL med acklamation
Ny text (textändring vid årsmötet)
Bekräftelse ska vara utställare tillhanda senast 14 dagar före utställningen.
Skulle det, på grund av oförutsedda anledningar, bli aktuellt med byte av domare efter det att angivandet om vilka klasser
respektive domare ska döma, ges berörd utställare rätten att dra sin katt ur klassen ifråga innan bedömningarna börjar, samt
rätt att återfå inbetald utställningsavgift.
Årsmötet avbröt för lunch
Årsmötesförhandlingar återupptogs efter lunch kl. 14.10.
ÄK och VK lämnade mötet. Justering och fastställande av röstlängden till 215 röster; för kvalificerad majoritet 144 röster.

M 32

CK 2

FIFes regler för Utställning - 5.4, nationellt tillägg - Tillägg av text

BIFALL med acklamation
Ny text:
Huskattklass
a) Klassen är öppen för katter som inte har stamtavla. Åldern bör vara lägst uppskattningsvis sex månader.
b) Klassen är uppdelad efter hårlag: långhår respektive korthår. Inom varje hårlag tävlar hanar respektive honor var för sig,
oavsett om de är kastrerade eller inte. Det ska tas ut nomineras bästa huskatt inom respektive hårlag och kön samt i panel
tas ut en bästa huskatt totalt.
På utställningar som är delade med olika kategorier olika dagar, får huskatter endast tävla ena dagen.
c) För huskatter över tio månader är klassen endast öppen för kastrerade/steriliserade katter. Intyg om
kastrering/sterilisering ska uppvisas vid veterinärincheckningen.
d) Huskatt får inte försäljas vid utställning.

e) Katten ska ha huskattbevis.

M 33

TUR 2

BIFALL 167
Ny text:

FIFes regler för utställning - 5.4b, Nationellt tillägg -ny text
Avslag 42

Avstod 3

Saknas 3

b) Klassen är uppdelad efter hårlag: långhår respektive korthår. Inom varje hårlag tävlar hanar respektive honor var för sig,
oavsett om de är kastrerade eller inte. Det ska nomineras bästa huskatt inom respektive hårlag och kön. I panel utses en BIS
bland de korthåriga och en BIS bland de långhåriga huskatterna. På utställningar som är delade med olika kategorier olika
dagar, får huskatter endast tävla ena dagen.

M 34

CK 3

FIFes regler för Utställning - 5.4, nationellt tillägg - Ny punkt

AVSLAG 61

Bifall 138

M 35

FIFes regler för utställning - 6.5, Nationellt tillägg - Ny text

ALFA 2

AVSLAG 181

Bifall 22

Avstod 16

Avstod 12
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M 36

TUR 3

BIFALL 149
Ny text:

SVERAKs utställningsregler 2.1 - Ny text
Avslag 43

Avstod 11

Saknas 12

Inom SVERAK beräknas varje år följande Årets Katt-listor:
Lista

Årets:

1.
2.

Vuxen hane
Vuxen hona

Antal som presenteras Minsta antal poäng

3
3

3.

Junior/Ungdjur

5

205

4.

3
3

205

5.

Kastrat hane
Kastrat hona

6.

Senior

3

7.

Veteran

3

8.

Avelshane

3

9.

Avelshona

3

10.

Uppfödning

3

11.

Huskatt

5

12.

Huskatt, senior

3

13.

Huskatt, veteran

3

205
205

205

Lista 1-10 beräknas för varje kategori (I-IV).

M 37

SKKK 1

SVERAKs regler för utställning - 2.2, tillägg av text

DRAGEN
SOL lämnade mötet. Justering och fastställande av röstlängden till 211 röster; för kvalificerad majoritet 141 röster.

M 38

MSK 1

SVERAKs utställningsregler – 2.3, utbyte av text

AVSLAG 153

Bifall 33

M 31

FIFes regler för Utställning - 3.9, Nationellt tillägg -Ny text

DR 2

Avstod 25

Avslag 27
Avstod 30
BIFALL 154
Ny text (textändring vid årsmötet)
•
Det är domarens eller utställningsledningens sak att avgöra om en andra assistent ska försöka att ta katten ur sin bur
eller ej. Katt som inte kan bedömas pga. temperament ska av domare eller utställningsledning diskvalificeras oavsett om
det sker under bedömning i klassen, Bäst i variant, Nominering eller under Best in Show.
•
Ägare, utställningsledning, domare eller tjänstgörande veterinär kan dra katt från vidare tävlande utan att katten förlorar
erhållna resultat vid aktuell utställning.

•

Om katt har blivit diskvalificerad på grund av temperament har ägaren rätt att få dispens att lämna utställningslokalen av
utställningsledningen.

•

Katt som tre gånger har blivit diskvalificerad på grund av temperament stoppas från all utställningsverksamhet på livstid.
Undantag görs för katter som kastrerats. Dessa katters diskvalifikationer som fertila makuleras.

•

Ägare som trots detta fortsätter att ställa ut katten anmäls till Besvärsnämnden som fastställer påföljd.

FMK, RHK och AK lämnade mötet.
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15. Petitioner
Petition från Alfakatten att utställningsarrangören själv kan godkänna om klubben vill skicka ut utställningsbekräftelser via epost. Årsmötet är enigt om att om det tydligt framgår av utställningsinbjudan är detta helt i sin ordning.
Petition från Kattklubben Katten och Jag att SVERAK i högre grad ska använda sig av e-post för att kommunicera med
medlemsklubbarna.
Upprop från VRK och MSK att agera för sänkt moms på djursjukvård.

16. Övriga frågor
Lars Madej rapporterade om sin kontakt med Jordbruksverket rörande bevarandeplan för kattrasen europé.
Förbundsordförande Annette Sjödin tackade samtliga närvarande å styrelsens och rådens vägnar för ett bra och konstruktivt
årsmöte.
Ett tack riktades också till årsmötesordförande Eva Porat, bisittare Marlén Svensson och årsmötessekreterare Agneta Färdigh för
deras insatser. Kl. 15.15 avslutades SVERAKs årsmöte 2008.
Borås 2008-03-18

SVERAKs kansli, Agneta Färdigh, sekreterare

Ort och datum

Ort och datum

Eva Porat, årsmötesordförande

Marlén Svensson, bisittare

Ort och datum

Ort och datum

Bertil Hansson, justerare

Inger Andersson, justerare
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