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SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

Protokoll fört vid Kattförbundet SVERAKs ordinarie årsmöte
den 21-22 mars 2015, Scandic Infra City, Upplands Väsby Stockholm
Mötet öppnades kl. 10.00 genom att förbundsordförande Annette Sjödin hälsade alla varmt välkomna och förklarade
SVERAKs årsmöte 2015 öppnat.
Det är sällan som årsmötet håller en tyst minut men flera SVERAK-aktiva medlemmar och även klubbfunktionär har nyligen
gått bort och därför bad Annette Sjödin att årsmötet skulle hedra deras minne med en tyst minut.
Annette Sjödin presenterade närvarande förtroendevalda; vice ordförande Eva Porat, förbundsekonom Michael Wirth
Färdigh, PR-ledamot Ewa Löwdin, hälsoledamöterna Ulrica Wilderäng och Anna Börje, tävlingsledamöterna Lotta Kragh och
Malin Sundqvist, regelledamot Lars Madej samt suppleant Kenneth Wikström, disciplinnämndens ledamöter Conny Jansson,
Katarina Wolffram, Lena Böörs och Anna-Karin Lénshof (DN-ledamot Sonny Hansson deltog inte), de förtroendevalda
revisorerna Rolf Jonsson och Svante Pettersson och revisorsuppleant Arne Grundberg (JKKs delegat), valberedningens
sammankallande Lars Hammar, ledamot Barbro Helmer (SkKKs delegat) och Anne Nordström (FMKs delegat). Anställd
personal från förbundskansliet presenterades; Elina Byström, Agneta Färdigh och Cecilia Wennergren (Johnny Åkervall
deltog inte). Våra Katters anställda redaktör Ulf Lindström deltog inte vid årsmötet.
En del smärre justeringar i den tidsplan som sänts ut meddelades – och mer information kom under helgens möte.

1. Upprop och fastställande av röstlängd
Upprop skedde av de 41 (av 44) SVERAK-klubbar som representerades av en eller två delegater. Flera klubbar hade även
åhörare med till mötet.
Medl.antal
141231

Röstetal

Bertil Hansson

27

2

AK, Amica Kattklubb

Upphörde som SVERAK-klubb 141231

23

ALFA, Alfakatten

Jan Ericson & Per Schoerner

33

2

ASK, Absolut Kattklubb

Monica Einarsson

50

2

BIK, Billingebygdens Kattklubb

Lämnat besked om ej deltagande

167

BIRKA, Birka Kattklubb

Gisela Grünwedl & Elisabeth Kristensson

223

6

BJK, Björkstakatten

Sven-Arne Jansson & Maria Laestander

153

5

BK, Föreningen Boråskatten

Anna Eriksson & Kia Strömberg

33

2

CCC, City Cat Club

Upphörde som SVERAK-klubb 141231

13

CK, Calmare Kattklubb

Ulla-Britt Reinhardt & Anita Sundh

182

DK, Dackekatten

Lämnat besked om ej deltagande

134

DÄK, Dalälvskatten

Lena Hedlund & Maja Karlsson

202

6

ELK, Elfsborgskatten

Matilda Ewerlöf

64

3

FMK, Föreningen Mästerkatten

Wendy Mörk & Anne Nordström

42

2

FRÄS, Fräsets Kattklubb

Torbjörn Sjögren & Lina Wilund

94

3

GEK, Gestrica Kattklubb

Sören Kedert & Annika Ågren

99

3

GRK, Göteborgs Raskattklubb

Ingela Malmsten

58

3

HÄK, Hälsingekatten

Lise-Lotte Jernkrok & Anna-Karin Rahm

65

3

JKK, Järva Kattklubb

Arne Grundberg & Annika Myhrberg

250

6

KKoJ, Kattklubben Katten och Jag

Annelie J:son Borg & Marie Nordberg Bengtsson

15

1

KLÖS, Kattklubben Klöset

Upphörde som SVERAK-klubb 141231

15

LK, Linköpings Kattklubb

Ann-Christin Johansson & Susanne Karlsson

39

2

MEK, Medelpads Kattklubb

Katarina Henriksson

64

3

MIN, Min Kattklubb

Carin Mikkelä & Anne-Marie Törnström

106

4

MSK, Mellansvenska Kattklubben

Jennie Holmberg & Siv Widberg

138

4

NERK, Nerikes Kattklubb

Louise Moritz & Britt-Maria Pedersen

418

10

Medlemsklubb
ADC, Art Deco
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Medlemsklubb

Medl.antal
141231

Röstetal
5

NOS, Norrskenskatten

Ulla Marklund & Pia Degerman

184

OCC, Oci Cat Club

Upphörde som SVERAK-klubb 141231

17

PK, Perserkatten

Carina Rosberg & Katarina Thell

41

2

RYSS, Ryssfolket

Kaija Merta & Tomas Öhberg

72

3

SC, Speed Cat

Anne Rönn & Timo Saukkila

27

2

SK, Stockholms Kattklubb

Anita Ekholm & Inger Nilsson

247

6

SKKK, Skånes Kattklubb

Barbro Helmer & Gudrun Westman

79

3

SL, Siameslinjen

Inger Frisk & Malin T Lundgren

76

3

SOL, Solkatten

Heléne Fahlgren & Carina Lindmark

83

3

SPIN, Spinneriet

Sylvia Dahlkvist & Lisa Sillanpää

348

8

SUK, Sundsvalls Kattklubb

Roseanne Forslund & Linda Larsson

133

4

SVISS, Kattklubben SVISS

Ingrid Holmqvist & Annelie Ogén

79

3

SYDK, Föreningen Sydkatten

Sofia Granlid & Camilla Olin

494

11

SÖK, Storsjökatten

Inga-Britt Nyström & Marianne Tharaldsson

89

3

TCC, Top Cat Club

José Carratalà Morales & Michael Edström

235

6

UK, Uppsala Kattklubb

Marianne Eriksson & Jeanette Houdi

263

7

VK, Västsvenska Kattklubben

Ann Cedergren & Jenny Kristiansson

156

5

VRK, Västerås Kattklubb

Margaretha Backhurst & Yasmine Parisi

127

4

VÄK, Värmlands Kattklubb

Inger Andersson & Lena Karlsson

138

4

ÄK, Föreningen Ädelkatten

Helen Hallberg & Stellan Spetz

86

3

ÖKN, Örnsköldskatten

Lämnat besked om ej deltagande

34

ÖSTK, Östkatten

Kajsa Höök & Sara Svensson

254
5 969

Röstlängden fastställdes till 169 röster vilket innebar: enkel majoritet 85 röster, kvalificerad majoritet 113 röster.

2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Årsmötet beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

3. Fastställande av dagordning
Styrelsen föreslog att motion M11/2014, förslag till ny organisation, skulle behandlas mellan punkt 10 och 11.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
Flera klubbar väckte ärenden till § 16, Övriga frågor. Podiet informerade att flera av de väckta frågorna redan hade
diskuterats inom förbundsstyrelsen och information skulle komma – bland annat under genomgång av styrelsens
årsberättelse.
Dagordningen fastställdes.
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4. Val av ordförande, bisittare och sekreterare för årsmötet
Valberedningen representerades av sammankallande Lars Hammar som föredrog och presenterade valberedningens
förslag:
Val av mötesordförande för årsmötet – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Eva Porat, NERK som
mötesordförande under SVERAKs årsmöte 2015.
Val av bisittare till årsmötesordförande – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Malin Sundqvist, MSK som bisittare
till årsmötesordförande under SVERAKs årsmöte 2015.
Sekreterare för årsmötet – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja SVERAKs kansli (Agneta Färdigh)
som sekreterare under SVERAKs årsmöte 2015.
Efter detta val lämnade SVERAKs förbundsordförande Annette Sjödin över ordförandeklubban till årsmötesordförande.

5. Val av två protokollsjusterare och två rösträknare
Protokollsjusterare 1 – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Wendy Mörk, FMK att justera
årsmötesprotokollet under SVERAKs årsmöte 2015.
Protokollsjusterare 2 – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Bertil Hansson, ADC att justera
årsmötesprotokollet under SVERAKs årsmöte 2015.
Rösträknare 1 – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Rolf Jonsson, NERK som rösträknare
under SVERAKs årsmöte 2015.
Rösträknare 2 – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Svante Pettersson, JKK som
rösträknare under SVERAKs årsmöte 2015.

6. Föregående årsmötesprotokoll
Årsmötet beslutade med acklamation att lägga årsmötesprotokollet från 15-16 mars 2014 till handlingarna.

7. Årsredovisning 1 januari – 31 december 2014
Årsredovisningen omfattade styrelsens verksamhetsberättelse, verksamhetsberättelse från disciplinnämnden, styrelsens
resultatredovisning och årsbokslut samt revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
räkenskapsåret.
Årsberättelse från förbundsstyrelsen
Sida för sida av styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom av mötesordförande.
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Sidan 6-7, Internationella utställningar: Alfakatten väckte fråga om varför antalet utställda katter inte stämmer överens i
de olika tabellerna (18 029 mot 18 231). Styrelsen informerade att utställningen 140118, Stockholmsmästaren, inte ingår i
Årets Katt och därför räknas inte de 202 katterna med i totalstatistiken.
Tävlingsledamot Lotta Kragh informerade att styrelsen reviderat beslut om rekommendation av rengöringsmedel vid
utställning. Årsmötet 2014 fick följande information: ”Styrelsen informerade att under året har utredning pågått om vilket
rengöringsmedel som är lämpligast att användas mot eventuella smittor och som inte är för aggressivt mot materialet i
bord och burar i burpoolen. Styrelsen rekommenderade klubbarna att använda outspädd DAX desinfektionsmedel, i flytande
(inte i spray) form till både domarbord och burar. Styrelsens årsmötesuppdrag avseende utredning av desinfektionsmedel
vid utställning är med detta avslutat.”
Eftersom det visat sig att detta rengöringsmedel är för starkt – för katter och personer – återtas alltså tidigare
rekommendation. Lotta Kragh bad utställningsarrangerade klubbar att använda medel som är ”så snälla som möjligt” även
för bord och burar i burpoolen. Årsmötet ombads att inkomma med tips om rengöringsmedel till tävlingsledamöterna.
Genom denna information fick Gestrica Kattklubb och Dalälvskatten svar på väckta frågor.
Sidan 8, Styrelsens verksamhet: Annette Sjödin informerade årsmötet om en beklaglig och oroväckande trend; på kort tid
har personer från SVERAKs styrelse samt SVERAKs stambokförare blivit kallade till vittne av Tingsrätten i olika ärenden –
dessutom utan att ha blivit kontaktade eller tillfrågade av berörd/a uppfödare att delta och utan att vara insatta eller
involverade i ärendena.
Michael Wirth Färdigh har kontaktat en advokatbyrå som kommer att ta kontakt med respektive tingsrätt för att bland
annat förklara att SVERAK inte har någonting i stadgar och regler som talar om förbundets ansvar gentemot enskilda
medlemmar (uppfödare, kattköpare, ...).
SVERAKs grundinställning är nu precis som tidigare att vi inte lägger oss i tvister mellan enskilda personer, och att
förbundets anställda och årsmötesvalda funktionärer inte ska behöva utsättas för prövningarna som en eventuell
förhandling innebär även om man "bara" är där som vittne.
Denna information orsakade förvåning och upprördhet hos klubbdelegaterna och en längre diskussion fördes; om avtal och
avtalsutformning, tvistemål med mera. Med önskvärd tydlighet framfördes att frågor som väcks till SVERAKs
förbundsstyrelse och/eller kansli rörande tvistemål av något slag – då ska medlemmens kattklubb informeras.
Birka Kattklubb framförde vikten av att domstolar får information om att SVERAK inte agerar i civilrättsliga tvister.
Dessa pågående ärenden – som vid tidpunkten för årsmötet inte var utagerade – kommer att diskuteras vidare och
SVERAKs styrelse avvaktar beslut och information från den advokat som är involverad att föra förbundets talan.
Sidan 10, Intern och extern PR Förbundstidningen Våra Katter: Fråga väcktes av Göteborgs Raskattklubb om att det i
årsberättelsen står att ”samtliga enskilda huvudmedlemmar har fått årets sex nummer av förbundstidningen Våra Katter”.
Medlemskap kan tecknas under året och då är det inte alltid att medlemmen får retroaktiva exemplar av tidningen.
Birka Kattklubb väckte frågan om varför klubben får ett extra exemplar av tidningen. Annette Sjödin och Eva Porat
informerade att detta exemplar är lämpligt att använda som ett PR-exemplar och kan lämnas till presumtiv ny medlem, till
zoo-butik eller annat. Om SVERAK-klubb inte vill ha det extra exemplaret kan det avbeställas.
Sidan 11, SVERAKs webbplats: Michael Wirth Färdigh presenterade, genom ett bildspel, något som många längtat efter;
SVERAKs nya hemsida!
Den 6 februari 2015 började den nya arbetsgruppen (bestående av Michael Wirth Färdigh och Agneta Färdigh) att bygga
SVERAKs hemsida i programmet wordpress. Bland annat kommer den nya sidan att innehålla en sökfunktion som letar
igenom alla sidor, färre sidor (text ”i flera lager”, långa sidor delas upp, innehållsförteckning på många sidor) och inriktning
på målgrupper, delar av SVERAKs bildbank visas upp på sidorna, nyhetsflöde kopplat till en central kalender, riktad bloggfunktion med koppling till RSS och Facebooksidor, formulär med mera.
Vision för lansering av SVERAKs nya sida är förbundets födelsedag – det vill säga den 19 maj 2015!
Årsmötet applåderade förslaget och Göteborgs Raskattklubb gav en eloge för en sida som verkar bli aktuell och modern.
Sidan 12 Övrigt – ”blodgruppsparning”: Hälsoledamot Anna Börje rapporterade att hälsoledamöterna ska delta vid möte
med Jordbruksverket, i frågan om blodgruppsparning, den 24 mars 2015.
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Årsberättelsens slutord
Mötesordförande läste i korthet upp delar av förbundsstyrelsens slutord – som i sin helhet lyder:
”Vi har redan Sesam, Aladdin, Årets Katt samt FindUs och nu kan vi lägga till Mina Katter – alla fantastiska redskap för
klubbar, uppfödare, stambokföring och utställare.
Vi hoppas att alla dessa hjälpmedel skall vara till stöd och hjälp under de kommande åren.
Vi vill också påminna om;
tänk på att vi inte har råd att begränsa aveln till ett fåtal individer, vi behöver fler katter i avel och färre restriktioner – detta
gäller alla raser! Selektera inte för hårt och för tidigt!
Styrelsen vill tacka alla klubbar, enskilda medlemmar och samarbetspartners för ett mycket gott samarbete och arbete
under 2014.
Samarbete är vårt ledord och i den andan skall vi arbeta och utvecklas!”
Årsmötet beslutade, efter applåder, att lägga styrelsens årsberättelse till handlingarna.
Kaffepaus kl. 11.15-11.45

Årsberättelse från disciplinnämnden, DN
DNs verksamhetsberättelse för 2014 presenterades och årsmötet beslutade att lägga den till handlingarna.
SVERAKs resultatredovisning och årsbokslut
Skånes Kattklubb ställde några frågor som besvarades av förbundsekonom Michael Wirth Färdigh.
Årsmötet beslutade att lägga resultatredovisning och årsbokslut till handlingarna.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
Internrevisor Rolf Jonsson informerade att det inkommit några frågor om vad revisorernas uppdrag innebär och bad att i
korthet få redogöra för detta.
Förbundets förtroendevalda revisorer har som främsta uppgift att agera som klubbarnas förlängda arm och vara en länk till
och granskning av förbundsstyrelsens förvaltning. För den ekonomiska redovisningen ansvarar den externa revisorn – även
om internrevisorerna granskar bokföringspärmar och verifikat för att säkerställa att inköp skett enligt rutiner, att attester
finns och så vidare. Revisorerna har som mål att göra revision i samband vid styrelsemöte, och samtidigt ha personlig
kontakt och diskutera med förbundsstyrelsen, 3-4 gånger om året.
Internrevisorerna under verksamhetsåret, Rolf Jonsson och Svante Pettersson, lämnade som slutord i sin
revisionsberättelse: ”Vår genomförda revision ger ingen anledning till anmärkning på förbundets förvaltning. Vi föreslår
därför att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar”.
Årsmötet beslutade att lägga internrevisorernas berättelse till handlingarna.
Slutord från revisionberättelse från externrevisor Claes Svensson, KPMG
Uttalande: Enligt min uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Sveriges Kattklubbars Riksförbunds finansiella ställning per den 31 december 2014 och av
dess finansiella resultat för året enligt bokföringslagen. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.”
Årsmötet beslutade att lägga externrevisorns berättelse till handlingarna.

8. Ärenden väckta till årsmötet
Dnr 14-10-60 Överklagan avstängning och underlag
Annette Sjödin informerade att skälet till att det fanns så få handlingar i detta överklagandeärende var att berörd part inte
godkänt distribution av underlagen. Berörd part hade valt att inte föra sin egen talan och hade inte heller någon som talade
för hennes räkning.
Årsmötet diskuterade frågan innan röstning.
Ett enhälligt årsmöte beslutade, med acklamation, att inte ändra tidigare beslut om avstängning – avstängningsperioden
kvarstår i enlighet med disciplinnämndens tidigare fattade beslut.
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9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och disciplinnämnd
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2014.
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för disciplinnämnden för verksamhetsåret 2014.

10. Rapporter
Dnr 14-05-5:2
SVERAKs styrelse rapport rörande World Winner Show i Sverige 2015
Förbundsordförande Annette Sjödin lämnade en statusrapport i projektarbetet.
Internrevisorer Rolf Jonsson påtalade att det varit lämpligt att ta upp denna fråga i samband med budget och fick till svar
att den fanns för diskussion även där.
SVERAKs styrelse har tillsatt en projektgrupp för WW 2015, gruppen har utökats och är idag en arbetsgrupp med olika
ansvarsområden. Dessutom har ett antal gruppledare utsetts, såsom assistentsansvarig, teknik, montrar med mera.
Arbetsgruppen har varit och är uppdelad i olika ansvarsdelar där varje sektion har uppgifter och ansvar att tillse att
”personalbehov” säkerställs. Ett antal enskilda medlemmar har ”knutits” för olika arbetsuppgifter under utställningen.
Bland annat kommer de flesta av våra svenska domare att arbeta som värdar under hela utställningen.
Annette Sjödin rapporterade att styrelsen arbetar med projektet utanför/bredvid ”normal” förbundsverksamhet så det inte
ska påverka arbetssituationen för SVERAKs styrelse eller SVERAKs kansli så mycket.
Representanter från arbetsgruppen har under det gångna året bland annat haft möte och kontinuerlig kontakt med Malmö
Mässan och Scandic Hotell i Malmö, haft kontinuerlig kontakt och möte med huvudsponsor, Royal Canin, fortlöpande och
pågående arbetat för att teckna sponsoravtal och sälja monterplatser, fortlöpande uppdaterat hemsida och Facebook,
tecknat avtal avseende upp och nedmontering av utställningen med mera.
Dnr 14-05-1:3
SVERAKs styrelse – Rapport gällande ”tidig hemgång”
Under verksamhetsåret har klubbar haft möjlighet att praktisera "tidig hemgång" för de utställare som så önskar om katten
inte har gått vidare till panel. Malin Sundqvist redovisade rapporten.
Under 2014 ansökte 9 klubbar om att ha tidig hemgång. Fem klubbar som inte hade praktiserat tidig hemgång hade också
rapporterat in efter utställningen. Dessa redovisningar visade bland annat att responsen från klubbarna och utställare
genomgående varit positiv även om någon klubb upplevt att utställare "tjatade" om när de ska få gå hem.
SVERAKs styrelse föreslog att "tidig hemgång" även skulle tillämpas kommande verksamhetsår så att ett större underlag
fanns innan slutligt beslut fattas. Samma villkor som gällde under 2014 ska i så fall gälla även kommande period. Detta
innebär bland annat att SVERAKs kansli ska meddelas och att det tydlig framgår i inbjudan om "tidig hemgång" tillämpas,
monterhyrare ska informeras om att utställare inte kommer att vara kvar under hela dagen, katter får endast lämna
utställningen under en specifik tidsperiod mellan grundbedömningar och panel och arrangören måste tydligt upplysa
utställarna om vad som gäller så att inte grundbedömningar eller paneler störs.
Utvärdering på särskild blankett ska bifogas ordinarie utställningsredovisning och representant för SVERAKs
styrelse/tävlingsledamöter ges rätt att kontakta utställare och monterhyrare för att höra om synpunkter.
Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag vilket innebär att klubbarna har möjlighet att även under 2015
erbjuda ”tidig hemgång”. Malin Sundqvist påtalade dock vikten av att ställda kriterier ska uppfyllas.
”Assistentgruppens” rapport rörande utbildning
Arbetsgrupp tillsatt av årsmötet 2014 var Lars Hammar, Conny Jansson & Katarina Wolffram. Under året utökades
arbetsgruppen med Britt-Maria Pedersen, Sonny Hansson, Sofia Granlid, Erika Vikström och Lars Madej
Lars Hammar rapporterade om assistentgruppens arbete.
En testutbildning avhölls i januari 2015 i Örebro och det första ”riktiga” testtillfälle kommer att avhållas den 10 maj i
Sundsvall. Därefter planeras ytterligare två utbildningstillfällen; ett i Stockholm och ett i Skåne.
Gruppen har tagit fram en folder som årsmötet fått ta del av – layout och sammanställning har skett av Sofia Granlid. Denna
folder kommer att tryckas upp och distribueras till klubbarna.
Arbetet med assistentutbildning kommer att fortsätta under 2015.
Årsmötet applåderade arbetsgruppens arbete under det gångna året.
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Ref årsmötet beslut § 3 att motion M11/2014 – förslag till ny organisation, behandlas mellan punkt 10 och 11.
Annette Sjödin och Eva Porat informerade att SVERAKs styrelse vid styrelsemöte den 20 mars 2015 grundligt och
genomgående diskuterade sin motion som gällde att det bildades två nya råd; Avels- och hälsoråd och Utställningsråd.
Rådens sammansättning skulle vara (nuvarande två avels- och hälsoledamöter samt två utställningsledamöter) samt
dessutom ytterligare tre ledamöter i vardera råd – valda av SVERAKs årsmöte.
Vid det tillfället som SVERAKs styrelse lämnade motionen var uppfattningen att avels- och hälsoledamöterna samt
utställningsledamöterna behövde ha extra avlastning. Situationen anses nu vara en annan och att tillsätta poster som inte
har tillräckligt med arbetsuppgifter är inte rätt. Styrelsen beslutade därför vid styrelsemöte nr 8/14 att dra motion
M11/2014.
Valberedningen hade gjort ett ypperligt jobb och föreslagna personer är alla kompetenta och insatta i förbundsverksamheten. SVERAKs styrelse kommer att ha dessa personer i åtanke och kontakta berörd/a person/er om de är
intresserade att bidra med sin kompetens, tid och arbete vid särskilda och specifika uppgifter vid behov.
En del frågor väcktes – bland annat om en motion kan dras som blivit klubbad en första gång. Detta kan ske – men motion
kan endast bli dragen av motionsställaren – vid första eller andra klubbning.

11. Beslut om avgifter
Styrelsens förslag var detta år att samtliga avgifter skulle vara oförändrade. Mötesordförande Eva Porat frågade årsmötet
om dessa kunde beslutas i ”klump” vilket årsmötet ansåg att man skulle göra.
11 a) Medlemsavgifter
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändade medlemsavgifter vilket
innebär:
Klubbarnas medlemsavgift till SVERAK 2017
50 kronor per enskild medlem till SVERAK från 2017
2 000 kronor - den del som samtliga klubbar betalar in i samband med medlemsavgiften och som ingår i
årsmötesutjämningen.
Miniavgifter till SVERAK blir då 4 500 kronor.
11 b) Övriga avgifter
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändade avgifter vilket innebär:
Prenumerationsavgift Våra Katter 2017
20 kronor per nummer (för utlandsprenumeration tillkommer 15 kronor per nummer) vid klubbprenumeration
300 kronor för enskild inrikesprenumeration (6 nr)
400 kronor för enskild utrikesprenumeration (6 nr).

Avgifter från den 1 januari 2016
Avgift för registrering i SVERAKs ID-register
0 (noll) kronor för registrering i SVERAKs ID-register.
Stamnamn
1 500 kronor för stamnamn inklusive stamnamnsbevis
1 000 kronor för stamnamn överfört från icke FIFe-förbund inklusive stamnamnsbevis
50 kronor för stamnamnsbevis.
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Stamtavlor
300 kronor per katt i kull yngre än tre månader
För SVERAK-diplomerad uppfödare är avgiften 200 kronor per katt
600 kronor per katt i kull äldre än tre månader
500 kronor per katt vid import/överföring
150 kronor per transfer
150 kronor per katt vid ändring/tillägg
150 kronor per ersättningsstamtavla.
Huskattbevis
150 kronor per nyutfärdat huskattbevis
100 kronor per ersättningshuskattbevis.
Utställarpeng (per bedömd katt)
15 kronor per bedömd katt.

12. Beslut om arvoden för verksamhetsåret 2015
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändade avgifter vilket innebär:
120 000 kronor - arvode förbundsstyrelsen.
25 000 kronor - arvode förbundstidningens redaktion.
6 000 kronor - arvode disciplinnämnden.
5 000 kronor - arvode internrevisorer.
4 000 kronor - arvode årsmötets ordförande.
4 000 kronor - arvode årsmötessekreterare.
Eftersom årsmötet valt SVERAKs kansli till årsmötessekreterare utgår inget arvode för detta uppdrag eftersom SVERAKanställd personal är i tjänst under mötet.
4 000 kronor - arvode valberedningen.

13. Behandling av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhets- och
räkenskapsår
Verksamhetsplan 2015 och budgetkommentarer
Förbundet kommer även under 2015 att fokusera framför allt på följande områden:
•
•
•
•

IT-satsningar – för klubbar och enskilda medlemmar
Fortsatt utveckling av annonssidan (raskatter.nu)
Fortsatt utveckling av förbundets hemsida
Planering och genomförande av World Winner 2015

Några frågor om siffror från ”ackumulerat föregående år” kontra budget ställdes och besvarades av förbundsekonom
Michael Wirth Färdigh.
Årsmötet beslutade med acklamation att godkänna den föreslagna budgeten.
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14. Val av förtroendevalda inom SVERAK
Valberedningens sammankallande Lars Hammar föredrog och presenterade valberedningens förslag.
Bisittare Malin Sundqvist trädde in som mötesordförande under val av vice förbundsordförande.
FÖRBUNDSSTYRELSE
Vice förbundsordförande - 2 år
Regelledamot Lars Madej, som föreslogs ”från golvet” presenterade sig och därefter gjorde sittande vice
förbundsordförande Eva Porat det.
Årsmötet beslutade, efter votering med nedanstående röstetal, att i enlighet med valberedningens förslag välja Eva Porat,
NERK.
Eva Porat, NERK
Lars Madej, UK
Avstod

107 röster
62 röster
0 röster

Förbundsekonom - 2 år
Sittande förbundsekonom Michael Wirth Färdigh presenterade sig.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Michael Wirth Färdigh, VK.
Avels- och hälsoledamot 1 – 2 år
Sittande avels- och hälsoledamot Anna Börje presenterade sig.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Anna Börje, ASK.
Utställningsledamot 1 – 2 år
Sittande utställningsledamot Malin Sundqvist presenterade sig.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Malin Sundqvist, MSK.
Regelledamot – 2 år
Sittande regelledamot Lars Madej hade redan presenterat sig (under val till vice förbundsordförande).
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Lars Madej, UK.
Styrelsesuppleant – 1 år
Sittande styrelsesuppleant Kenneth Wikström presenterade sig, därefter gjorde valberedningens förslag Anna-Karin Rahm
det och slutligen Lars Hammar, som föreslogs ”från golvet” och ändrade sitt tidigare nej till nominering till ett ja.
Sandra Nordin, som även hon föreslogs ”från golvet”, var inte närvarande och hade inte inkommit med presentation –
däremot hade hon tackat ja till nominering.
Årsmötet beslutade, efter votering med nedanstående röstetal, att välja Lars Hammar, DÄK.
Lars Hammar, DÄK
Anna-Karin Rahm, HÄK
Kenneth Wikström, FRÄS
Sandra Nordin, FRÄS
Avstod

85 röster
54 röster
19 röster
11 röster
0 röster

Årsmötet ajournerades för lunch kl. 13.00-14.00
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DISCIPLINNÄMNDEN, DN
Mötesordförande Eva Porat informerade att numrering av de olika ledamöterna inte avser rangordning utan är ett sätt att
”hålla ordning på dem”.
DN-ledamot 5 – 2 år
Sittande DN-ledamot Conny Jansson presenterade sig.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Conny Jansson, JKK.
DN-ledamot 3 – 2 år
Valberedningens förslag Wendy Mörk presenterade sig och Sydkatten läste upp presentation från Birgitta Karlsson,
föreslagen ”från golvet” och inte närvarande - däremot hade hon tackat ja till nominering.
Årsmötet beslutade, efter votering med nedanstående röstetal, att i enlighet med valberedningens förslag välja
Wendy Mörk, FMK.
Wendy Mörk, FMK
Birgitta Karlsson, SYDK
Avstod

97 röster
72 röster
0 röster

DN-ledamot 4 – 2 år
Sittande DN-ledamot Anna-Karin Lénshof presenterade sig. Birgitta Karlsson, tidigare presenterad, föreslogs ”från golvet”
och hade tackat ja till nominering.
Årsmötet beslutade, efter votering med nedanstående röstetal, att i enlighet med valberedningens förslag välja
Anna-Karin Léndshof, NOS.
Anna-Karin Lénshof, NOS
Birgitta Karlsson, SYDK
Avstod

110 röster
59 röster
0 röster

Disciplinnämnden meddelade senare under helgen att de utsett Conny Jansson till sammankallande.

FÖRTROENDEVALD REVISOR SAMT SUPPLEANT
Internrevisor – 2 år
Sittande internrevisor Svante Pettersson presenterade sig.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Svante Pettersson, JKK.
Revisorsuppleant – 1 år
Sittande revisorsuppleant Arne Grundberg presenterade sig.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Arne Grundberg, JKK.
VALBEREDNING, VB
Det var inte helt enkelt detta år att få tre förslag ”från golvet” som tackade ja men så blev det slutligen och det innebar att
det inte fanns något behov av votering.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att som valberedning välja Margareta Backhurst, VRK, Sofia Granlid, SYDK och
Anne Nordström, FMK.
VB meddelade senare under helgen att de utsett Sofia Granlid till sammankallande.
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14. Behandling av motioner
Motioner som ska klubbas en andra gång
För bifall av motion som ska klubbas en andra gång krävs beslut med kvalificerad majoritet (113 röster).
M 9 / 2014

STYR 1

SVERAKs stadgar 3.1 Utbyte av text

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Ny text:
Medlemskap beviljas, efter skriftlig ansökan, av SVERAKs styrelse årsmöte.
[...]
SVERAKs styrelse handlägger bereder ärendet sedan och inhämtar eventuellt erforderliga kompletterande uppgifter
inhämtats om den sökande klubben.
[...]

M 10 / 2014

ÄK 1

SVERAKs stadgar 5.1.5 - Utbyte av text

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Ny text:
Protokoll ska föras vid SVERAKs styrelsesammanträden. Förbundsstyrelsens protokoll 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 är protokoll fört vid konstituerande möte.
Protokoll ska distribueras inom två en månader från sammanträdesdagen.

M 11 / 2014

STYR 2

SVERAKs stadgar 5.8, 5.9 - Ny punkt

Dragen – se sidan 8 i detta protokoll.

Motioner för vidarebefordran till FIFe M 1 – M 8
För bifall av motion för vidarebefordran till FIFe krävs beslut med enkel majoritet (85 röster).

M1

STYR 1

Godkännande av ny ras

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Ny text:
Godkännande av rasen La Perm, både som lång- och korthår, LPL och LPS, då de gällande kraven anses uppfyllda.
Godkännandet att träda i kraft per den 1 januari 2016. Vi önskar att LPL/LPS gruppindelas i enlighet med ACL/ACS dvs 11
grupper, detta då alla färger är godkända och vi föredrar att använda en befintlig gruppindelning som är etablerad i
kategori II. Vi önskar dessutom göra poängjusteringar och ett par mindre standardjusteringar:
Head - Profile/Nose: ändring
Straight nose of medium length with a gentle rise from the bottom of the eyes to the flat forehead, then a smooth curve
from the top down to the nape ot the neck.
Straight broad nose of medium length. In profile shows a slight indention, but without a stop
Ears - Size: tillägg
Medium to large
Eyes - Size: ändring
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Fairly medium large and expressive
Eyes - Shape: ändring
Oval almond shape
Eyes - Placement: ändring
Set moderately well apart and slightly slanted towards the base of ear
Tail - Lenght: ändring
In proportion to the body; at least as long as the body from to the shoulders, preferable to the neck to the base of the
tail
Scale of Points
Head

Total 35

Size/shape/muzzle/chin/profile

15

Ears

10

Eyes

10

Body

Total 30

Torso/neck

Shape, size, structure

10

Legs/feet

Shape, size, structure

10

Tail

Shape, length

10

Coat

Total 30

Texture and Curls/waves

20

Length

10

Condition

5

M2

SKKK 2

FIFes regler för Breed Councils - 1. Tillägg av text - 8.1 Utbyte av text

CK 2

FIFes och SVERAKs regler för utställning - 2.6 Borttag av text

Dragen

M3

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Ny text:
Skandinavien (Norge, Sverige och Finland) kan en gång per år arrangera utställning i enlighet med de regler som gäller för
FIFes Världsutställning:
1. med undantag av 2.2 och 2.3.2.b
[...]

M4

STYR 4

FIFes och SVERAKs regler för utställning - 2.8 Ny punkt

Årsmötet beslutade, efter votering, med nedanstående röstetal, att bifalla motionen:
Bifall: 153 röster

Avslag: 16 röster

Avstod: 0 röster

Ny text:
Certifikat tagna på en utställning arrangerad i enlighet med kapitel 2 räknas alltid som tagna i valfritt land. Detta innebär
att ingen katt är stoppad från deltagande på dessa utställningar på grund av antal certifikat enligt utställningsregler 4.7.
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M5

FMK 2

FIFes och SVERAKs regler för utställning - 3.2 Utbyte av text

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Ny text:
Det rekommenderasatt att microchip, om möjligt, används som identifikation av utställnings- och avelskatter.
Samtliga utställningskatter ska vara ID-märkta.
Kattens dokument (stamtavlans omslag, pass, vaccineringskort etc.) ska vara märkt med
kattens ID-nummer på ett permanent sätt. Microchip rekommenderas.

M6

CK 1

FIFes och SVERAKs regler för utställning 4.8 Utbyte/Borttag av text

Årsmötet beslutade, efter votering, med nedanstående röstetal, att avslå motionen:
Avslag: 129 röster

Bifall: 40 röster

Avstod: 0 röster

Ny text:
[…]b. I det fall det är ett stort antal tävlande, kan maximalt tre fyra olika BIV utdelas (ungdjur 4-7 månader, junior 7-10
månader, kastrater och vuxna) i enlighet med ovanstående regel. Minimiantal – se bilaga.
c. Kastrater tävlar separat, mot varandra, förutom katter som är yngre än 10 månader. […]

M7

FMK 1

FIFes och SVERAKs regler för utställning - 4.9.7 Tillägg av text

Årsmötet beslutade, efter votering, med nedanstående röstetal, att avslå motionen:
Avslag: 152 röster

Bifall: 12 röster

Avstod: 5 röster

Ny text:
[…]3. Om en skiljedomare enligt punkten 2) inte finns tillgänglig är det tillåtet att använda en behörig domare som
varit elev på annan kategori under utställningen, som skiljedomare. […]

Motioner rörande SVERAKs stadgar M 8 – M 10
M8

SVISS 1

SVERAKs stadgar - Ny ordningsregel

Årsmötet beslutade, efter votering, med nedanstående röstetal, att avslå motionen:
Avslag: 140 röster

Bifall: 23 röster

Avstod: 6 röster

Det finns många skäl till varför det vare sig är rimligt eller nödvändigt med bekräftelse om mottagande. Däremot
uppmanas SVERAK att i möjligaste mån bekräfta mottagande av e-post.
Ny text:
Allt diariefört material från klubbar och medlemmar som skickas via brev eller e-post ska SVERAK bekräfta att det har
kommit fram. Bekräftelsen ska ske i form av brev eller e-post till avsändaren.

M9

STYR 3

SVERAKs stadgar - 4.11 Borttag av text

Årsmötet beslutade, efter votering, med nedanstående röstetal, att avslå motionen:
Bifall: 102 röster

Avslag: 65 röster

Avstod: 2 röster

Ny text:
[…]Val
Samtliga val sker för en mandattid på två år med växelvis val, om inget annat anges. Suppleant väljs för en mandattid på
ett år.
[…]
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M 10

STYR 2

SVERAKs stadgar - Nytt regelhäfte ”SVERAKs grundregler”

Årsmötet beslutade, efter votering, med nedanstående röstetal, att bifalla motionen:
Bifall: 141 röster

Avslag: 23 röster

Avstår: 5 röster

Årsmötet 2014 gav styrelsen bland annat i uppgift att se över möjligheten till att återinföra fodervärdsavtal. För att få
detta att fungera finns ett behov av att införa grundregler.
En längre diskussion fördes om avtal och köplagar/köprätt. Bland annat diskuterades att rutan för återköp som finns på
dagens överlåtelseavtal ska tas bort. Ett av skälen till detta är gällande konsumentköplagar.
Årsmötet beslutade att vid uppdatering av överlåtelseavtal ska rutan för återköp tas bort.
[Sekreterarens notering: Detta innebär revidering av beslut/information från SVERAKs årsmöte 2008 då klubb föreslog
att det bör framgå vad som gäller ekonomiskt vid återköp av katt och förbundsstyrelsen informerade att översyn skett
och nytt förslag var framtaget.]
Se nästkommande sidor för grundregler samt de konsekvensändringar som behöver göras.
Ny text:
GRUNDREGLER
Dessa grundregler gäller för medlemmar i Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) och är ett komplement till FIFes och
SVERAKs stadgar och regler.
1.

Allmänt

1.1

Varje individuell katts eller kattunges hälsa och välfärd ska stå främst i åtanke hos alla uppfödare och ägare av
katter eller kattungar.

1.2

En kattägare inom SVERAK är, förutom katten själv, en viktig representant för seriös och god katthållning och för
kattsporten i stort. Detta innebär ett ansvar gentemot katten, FIFe och SVERAK och SVERAKs värderingar och
principer.

1.3

Varje medlemsklubb och enskild medlem inom SVERAK ska

1.4

1.3.1

behandla och vårda katter och andra djur väl i enlighet med beprövad erfarenhet liksom gällande
djurskyddslagsstiftning, förordningar och föreskrifter utfärdade med stöd av lagstiftningen. Detta
innebär att någon befogad anmärkning mot djurhållningen inte ska kunna göras av myndighet.

1.3.2

handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SVERAK som förbund eller
SVERAKs medlemsklubbar och att inte uttala sig nedsättande i tal eller skrift om enskild medlem.

1.3.3

i anslutning till utställning inte agera på sådant sätt att det påverkar andra katters chanser till rättvis
bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om andra katter, funktionärer eller deltagare.

1.3.4

följa och hålla sig uppdaterad om förändringar rörande FIFes och SVERAKs stadgar och regelverk,
svensk lag och gällande föreskrifter som avser katt, katthållning och konsumenträtt.

1.3.5

fullfölja de förpliktelser som framgår av ingångna SVERAK-avtal.

1.3.6

även i övrigt på bästa sätt uppfylla de förpliktelser som kan följa av kattverksamheten samt att på intet
sätt kringgå FIFes och/eller SVERAKs regelverk eller beslut.

Katt, som ägs av enskild SVERAK-medlem och som används i SVERAK-avel eller vid SVERAK-utställning, ska vara
registrerad i SVERAK.
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2.
2.1

Uppfödaretik
En SVERAK-uppfödare ska i sitt avelsarbete iaktta god uppfödaretik. Detta innebär bland annat att:
2.1.1

hantera sin uppfödningsverksamhet sanningsenligt, kvalitetsmedvetet och med stort ansvar

2.1.2

insända nödvändiga intyg enligt FIFes och SVERAKs regler för hankatt och honkatt senast i samband
med kullregistrering

2.1.3

tillse att honkatten inte får fler än tre kullar inom en 24-månadersperiod

2.1.4

honkatt som måste förlösas genom kejsarsnitt mer än en gång inte används vidare i avel

2.1.5

honkatt inte paras av annan hane inom tre veckor från den tidigare parningen

2.1.6

se till att kattungen före försäljning har en miljö som gynnar den fysiska och mentala utvecklingen samt
en god socialisering

2.1.7

samtidigt registrera samtliga kattungar i varje kull.

2.1.8

kull ska vara registrerad eller under registrering senast vid tio månaders ålder.

2.2

Uppfödare/samtliga stamnamnsinnehavare ska vara medlem i SVERAK-ansluten klubb vid kullregistrering. Detta
gäller samtliga innehavare av ett stamnamn.

2.3

Ord som sänker kattens status, t ex ”billigt”, ”bortskänkes” eller liknande, får ej omnämnas i annonser vid
försäljning av katt.

3. Avelsetik
3.1

Kattuppfödning ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar avkommans hälsa och välbefinnande.

3.2

Varje medlem som upplåter sin katt till avel ska vara väl förtrogen med för rasen gällande hälsoprogram samt
med rasens standard, registreringsregler samt aktuella bestämmelser i djurskyddslagstiftningen.

3.3

En SVERAK-uppfödare får till avel endast använda katter som
3.3.1.

av FIFe är godkända för registrering

3.3.2.

är inregistrerade i SVERAKs eller annan erkänd kattorganisations stambok

3.2.3.

är av samma ras eller syskonras

3.3.4.

är i såväl god fysisk som psykisk kondition.

3.4

En SVERAK-uppfödare ska i avelsarbetet undvika parningskombination som utifrån tillgänglig information ökar
risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman.

3.5

En SVERAK-uppfödare ska som ägare av avelsdjur följa FIFe och SVERAKs hälsoprogram. För raser med krav på
veterinärmedicinskt/genetiskt undersökningsresultat ska giltigt intyg om detta finnas för avelskatterna före
parningstillfället.

3.6

En SVERAK-uppfödare ska inte använda katt i avel som vid DNA-test visar sig vara bärare av dubbla anlag för
allvarlig sjukdom med fastställd recessiv nedärvning. Katt som visar sig vara bärare av enkelt anlag för allvarlig
sjukdom med fastställd recessiv nedärvning får användas i avel, men endast i kombination med
genetiskt/hereditärt friförklarad katt och under förutsättning att detta inte står i strid med gällande
hälsoprogram.

3.7

För att registrering av avkommor ska kunna ske efter han- och honkatter som inte har avkommor registrerade
efter sig i SVERAK tidigare, ska de intyg som krävs inom avel insändas till SVERAK. På intyg ska kattens
fullständiga namn och registreringsnummer vara påfört så att framgår vilken katt som avses.
Testikelintyg får tidigast utfärdas när hankatten är sex månader gammal.

3.8

En SVERAK-uppfödare ska undvika att para närbesläktade katter såsom far med dotter, mor med son eller
helsyskon med varandra.

3.9

En SVERAK-uppfödare ska arbeta för en bred avelsbas och inte selektera för hårt och för tidigt.
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4. Försäljning, leverans och överlåtelse
4.1

En SVERAK-uppfödare ska vid tingning och vid överlåtelse av katt alltid använda av SVERAK för ändamålet
framtagen blankett.

Varje överlåten katt ska
4.2 1

åtföljas av SVERAKs stamtavla

4.2.2

åtföljas av giltigt besiktningsintyg utfärdat av veterinär. Besiktningsintyget får inte vara äldre än sju
dagar

4.2.3

vara ID-märkt

4.2.4

vara fullvaccinerad i enlighet med Regler för uppfödning och stambokföring.

4.3

SVERAK-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 skrivas under av båda parter
och sändas i original till SVERAKs kansli snarast, dock senast 30 dagar efter överlåtandet, för registrering av ny
ägare. Vid delat ägande av SVERAK-registrerad katt ska huvudägare anges. Huvudägaren är den som är ansvarig
gentemot SVERAK.

4.4

Vid försäljning av katt som inte kan registreras i SVERAKs stambok ska SVERAK-uppfödaren anmäla detta till egen
kattklubb, för vidarebefodrdan till SVERAK, med angivande av skäl.

Följande behöver läggas till/flyttas över till SVERAKs stadgar:
4.7 Beslut och röstning
För ändring av ordningsregler till SVERAKs stadgar, grundregler och nationella tillägg till FIFes regler, krävs beslut av ett
årsmöte med kvalificerad majoritet (minst 2/3 av rösterna).
Beslut gällande nya ordningsregler i SVERAKs stadgar, grundregler och/eller regeländringar träder i kraft 1 januari
nästkommande år, såvida inte årsmötet beslutar annat. [Se 2.5 för ändring av stadgar]
(Resterande del av punkten är oförändrad)
Följande behöver flyttas från Nationella arbetsrutiner, regler och etik inom stambokföring och uppfödning samt
hälsoprogram inom FIFe och SVERAK till stadgar när SVERAKs grundregler införs:
2.6.

SVERAKs stambok

Av SVERAK utfärdad stamtavla är att betrakta som en värdehandling.
Det är ej tillåtet med reklam på stamtavlor utfärdade av SVERAK.
Ordningsregler:
1.

Stambokföring, stamnamn och registrering
a)
b)
c)
d)

2.

Ändringar av uppgifter i stamtavlan, som är utskrivna från SVERAKs stambok, får endast göras av SVERAKs
stambokföring.
Det är tillåtet att komplettera med ID-etikett på avsedd plats.
Förtydligande: Veterinär tillåts komplettera med veterinära anteckningar på avsedd plats på stamtavlans omslag.
Kattens veterinärmedicinska intyg får inte medvetet förstöras eller förändras. Alla eventuella ändringar ska
signeras och dateras av veterinär.

Stamnamn
a)
b)
c)
d)
e)

Stamnamn är den beteckning under vilken en uppfödare får registrera, av vederbörande uppfödda, katter hos
SVERAK.
En kull får registreras av enskild person utan stamnamn.
Stamnamn ska vara prefix.
Person som ansöker om stamnamn måste som huvudinnehavare vara myndig.
Vid delat innehav av stamnamn ska huvudinnehavare anges.
Förtydligande: Huvudinnehavare är den som vid tvistemål har rätten till stamnamnet.
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f)
g)
h)
i)

j)

3.

Ansökan om stamtavlor
a)
b)

c)
4.

Som stamnamn godkänns inte enstaka bokstäver, siffror eller skyddade namn.
Förtydligande: Det åvilar den sökande att kontrollera om sökt stamnamn är skyddat.
När FIFe sänt registreringsbesked till SVERAK, erhåller den/de som ansökt om stamnamnet;
bekräftelse, stamnamnsbevis samt SVERAKs stadgar och regler.
SVERAK offentliggör det nya stamnamnet i förbundstidningen.
Uppfödare som innehar stamnamn är skyldig att alltid använda stamnamnet vid registrering av kull.
Minst stamnamnets huvudinnehavare ska underteckna registreringsanmälan.
Förtydligande: Ändring av innehavare till stamnamn ska omedelbart ansökas via klubben till SVERAK för
vidarebefordran till FIFe.
Stamnamn kan inte överlåtas till medinnehavare eller annan person om huvudinnehavaren är avstängd från
SVERAK-verksamhet. Förtydligande: Ändring av innehavare till stamnamn ska omedelbart ansökas via klubben till
SVERAK för vidarebefordran till FIFe.
Ansökan om registrering ska ske på aktuell och av SVERAK utfärdad blankett; Registreringsanmälan för kattkull.
Innehar uppfödaren stamnamn, får kattens namn (inklusive stamnamn) ej överstiga 35 tecken.
Innehar uppfödaren inte stamnamn, får kattens namn endast bestå av ett ord som ej får överstiga 19 tecken.
Detta ord ska inte i efterhand kunna skrivas som två eller flera separata ord och därigenom fås att efterlikna ett
stamnamn + namn.
Registreringsanmälningar kan ej hållas vilande i väntan på att stamnamn ska bli inregistrerat.

Ändring av stamtavla
a)
b)

För införande av ändringar i stamtavla ska gammal stamtavla tillsammans med övrig nödvändig dokumentation
samt kvittokopia på inbetald avgift insändas till SVERAK.
Efter det att katt har blivit registrerad får kattens namn endast ändras om förväxling av kön förekommit. Om fel
kön angivits på katt ska uppfödaren skriftligen intyga att den aktuella katten är identisk med den katt som
registrerats men med fel kön.
Om uppfödaren har erhållit stamnamn får detta påföras i SVERAKs stambok i efterhand.

Naana Rensch och Jenni Pernklev, representanter för Royal Canin, anlände mötet för att närvara några timmar och de
välkomnades varmt av årsmötet.
Mötesordförande Eva Porat överlämnade ordet till Naana Rensch som informerade att de startat en ny tävling för de
SVERAK-klubbar som hade utökat samarbete med Royal Canin när inte företaget finns på plats med monter.
Första pris 10 000 kronor, andra pris 5 000 kronor och tredje pris 3 000 kronor – prissumma som kan användas fritt inom
klubben.
Som en överraskning informerade Naana att Royal Canin valt att utdela ett första pris redan nu för bland annat föredömlig
exponering av Royal Canin vid utställning. Stolta och glada vinnare till 10 000 kronor blev Storsjökatten! Klubben fick många
gratulationer och applåder när de hämtade prischeck från Royal Canin.
Som en andra överraskning meddela Naana att Royal Canin ville fira SVERAKs 60-årsjubileum och att tårtor (som visade sig
vara fantastiska tårtor med katter) nu fanns att avnjuta! Applåder på nytt följt av kaffepaus.
Kaffepaus kl. 15.30-16.00

Motioner rörande Nationella arbetsrutiner, regler och etik inom stambokföring och uppfödning
M11 – M11
M 11

SKKK 1

Nat. arb. rutiner, regler och etik - 5b 6 Ny punkt

Årsmötet beslutade, efter votering, med nedanstående röstetal, att avslå motionen:
Bifall: 9 röster

Avslag: 160 röster

Avstod: 0 röster

Ny text:
Det är inte tillåtet att registrera kattungar efter hane vars ägare är avstängd från all SVERAK-verksamhet vid
parningstillfället.
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Motioner rörande FIFes och SVERAKs regler för utställning M 12 – M 14
M 12

STYR 6

FIFes och SVERAKs regler för utställning - 1.2 Nationellt tillägg
- Utbyte av text

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Ny text:
[…]Ansluten klubb som har flera utställningar inbokade under året måste ange vilken av dessa som är huvudutställning.
Icke huvudutställning kan bokas tidigast tolv 24 månader före utställningsdatum.
[…]

M 13

ÖSTK 1

FIFes och SVERAKs regler för utställning - 4.9.3 Nat. Tillägg Ny text

Årsmötet beslutade, efter votering, med nedanstående röstetal, att avslå motionen:
Avslag: 162 röster

Bifall: 7 röster

Avstod: 0 röster

Ny text: Nationellt tillägg
Det åligger varje klubb att bjuda in och arrangera domarna på ett sådant sätt att risken för lottdragning vid lika i en
panel undviks. Det bör utav katalogen framgå vem som är skiljedomare i varje kategori där risk för lika föreligger.

M 14

TCC 1

FIFes och SVERAKs regler för utställning - Årets katt 2.1 Utbyte av text

Diskussion fördes rörande antal katter som presenterades och under diskussionens gång kompletterade TCC
motionstexten till att även omfatta ändring av huskatt; senior och veteran (från 1 till 3).
Årsmötet beslutade, efter votering, med nedanstående röstetal, att bifalla motionen med den justering som skett:
Bifall: 132 röster

Avslag: 34 röster

Avstår: 3 röster

Senare under dagen återgicks till M14 eftersom TCC bad att få beslutet att gälla med omedelbar justering.
Ett enhälligt årsmöte beslutade, med acklamation, att bifalla omedelbar justering vilket innebär att denna regel gäller
retroaktivt vid uträkning av Årets Katt från den 1 januari 2015.
Ny text:
Inom SVERAK beräknas varje år följande Årets Katt-listor:
Lista

Årets:

Antal som
presenteras:

Minsta
antal poäng:

1.

Vuxen hane

3

205

2.

Vuxen hona

3

205

3.

Junior/Ungdjur

5

205

4.

Kastrat hane

3

205

5.

Kastrat hona

3

205

6.

Senior

1 3

7.

Veteran

1 3

8.

Avelshane

1 3

9.

Avelshona

1 3

10.

Uppfödning

1 3

11.

Huskatt långhår

3

12.

Huskatt korthår

3

13.

Huskatt, senior

1 3

14.

Huskatt, veteran

1 3
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M 15

STYR 5

FIFes och SVERAKs regler för utställning - Årets katt 2.2
Utbyte av text

Årsmötet beslutade, efter votering, med nedanstående röstetal, att bifalla motionen:
Bifall: 116 röster

Avslag: 53 röster

Avstår: 0 röster

Ett enhälligt årsmöte beslutade, med acklamation, att bifalla omedelbar justering vilket innebär att denna regel gäller
retroaktivt vid uträkning av Årets Katt från den 1 januari 2015.
Ny text:
Vid lika poäng delar katterna placeringen.
Vid lika poäng efter maximalt antal poänggivande resultat används även nästa poänggivande resultat för att avgöra
placeringen. Detta sker tills det inte finns tävlande med lika placering på respektive lista om så är möjligt.

M 16

SKKK 3

FIFes och SVERAKs regler för utställning - Årets katt 2.5 Tillägg av text

Dragen

Motioner som ej rör regelverk M 17 – M 17
M 17

ÖKN 1

Motioner som inte berör regelverket

SVERAKs styrelse hade tidigare under dagen aviserat önskemål om förlängning av ”Tidig hemgång” och årsmötet biföll
detta. Eftersom ÖKN inte var på plats fanns inte någon möjlighet att dra motionen.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Ny text:
Försöket med ”Tidig hemgång” bör förlängas ett år till ifall underlaget till beslut är för litet. Utställarnas synpunkter bör
också tas hänsyn till.

Grupparbete – workshop
Malin Sundqvist informerade att ett grupparbete – även för åhörare –skulle äga rum med några viktiga diskussionspunkter:
•
•
•
•

Hur kan vi som klubb ”locka” nya kattägare att bli medlem?
Hur kan vi ”locka” nyblivna kattägare att ställa ut? Vilket ansvar har uppfödaren och klubben?
Hur kan vi som klubb uppmärksamma och stötta nybörjare på utställningar?
Vad vill vi som klubb ha hjälp med från ”centralt håll”? Är det några ärenden som idag sköts av klubben som ni vill
ska skötas centralt?
• Övriga tankar?

Efter grupparbete skedde en liten frågestund om vad som framkommit – och årsmötesdeltagarna ombads skicka ytterligare
tankar och tips till SVERAK. Några förslag och diskussioner:
•
•
•
•
•
•

Välkomstbrev från förbundet till nya kattägare
Prova på att ställa ut utan att vara medlem och/eller ställa ut till reducerat pris
Kampanj för nya medlemmar
Ta ett större ansvar för kattungeköpare
Samarbete klubbar emellan för lägre medlemsavgift för kattungeköpare
Trevliga utställningar – tips att sätta upp/lägga lapp på bur att ”din katt är nu på examen”, ”för bedömning” och
liknande

Många intressanta frågor diskuterades och tips lämnades mellan klubbarna och till SVERAKs styrelse.
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Michael Wirth Färdigh informerade om ny rutin för avstängningslistan och besked om avstängningar. Framöver kommer
avstängningslista inte att distribueras. Besked om DN-beslut kommer även fortsättningsvis att sändas via cirkulärutskick
med snigelpost. I Sinbad - medlemsregistret online - kommer klubb att se om medlem har ”personinformation” registrerad
genom någon form av ”flagga” vid personens namn och databasen Mina Katter kommer att utökas med en funktion så att
om notering finns om "Avstängd från all SVERAK-verksamhet" eller "Avstängd från all utställningsverksamhet" ska inte online-anmälan kunna ske.
Kl. 17.40 konstaterade mötesordförande Eva Porat att årsmötet varit mycket effektivt med duktiga och positiva delegater.
Årsmötet informerades att söndagens möte skulle starta med en föreläsning av veterinären och forskaren Brenda Bonnet
som skulle förevisa bland annat Agria-statistik.
Mötet ajournerades till söndag kl. 10.00 – en timme senare än tidigare aviserat.
Under lördagkvällens supé erhöll Sundsvalls Kattklubb Agrias pris för ”Årets Kattklubb”. Eva Porat och Annette Sjödin läste
motivering:
Inte i öst och inte i väst
Vilken bestämning passar bäst?
Ligger kanske mera mitt i
Och kan kallas Drakars city
En kattklubb med ett särskilt stuk
Årets kattklubb det blev SUK
Sundsvalls Kattklubb hade procentuellt sett ökat med flest antal medlemmar under 2014. Grattis!
Agrias representanter Lotta Eriksson och Elisabeth Raab Alvarsson delade ut pokal och blomma till klubben.

Söndagen den 22 mars
Årsmötesförhandlingarna återupptogs söndagen den 22 mars 2015 kl. 10.00.
Närvarande hälsades varmt välkomna av Eva Porat. Birka Kattklubb hade meddelat ej närvaro under söndagen och
röstlängden fastställdes till 163 röster.
Magnus Berglin från Agria Djurförsäkring presenterade Brenda Bonnett, en kanadensisk veterinär och professor i
epidemiologi, som tillsammans med Agria tagit kartlagt katternas sjukdomar mellan 2009-2013 med hjälp av diagnoser på
cirka 500 000 katter via Agria Cat Breed Profile.
Brenda Bonnet höll föreläsning – med följande diskussioner och frågor – i cirka 1,5 timma.
Agria Djurförsäkring hade representanter närvarande, utöver Magnus Bergglin var även Elisabeth Raab Alvarson, Lotta
Eriksson och veterinär Lotta Möller på plats under föreläsningen.

Kaffepaus kl. 11.15-11.45

Protokoll fört vid SVERAKs årsmöte 21-22 mars 2015

Sida 21 (23)

SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

15. Övriga frågor
Kl 12.20 återgick årsmötet till dagordningen och frågor som väcktes under lördagens möte togs upp.
Skånes Kattklubb, SkKK – Kattens dag
Jordbruksverkets direktiv gällande katter i bur i zoobutik har väckt en del funderingar hos flera klubbar.
Annette Sjödin och Eva Porat påtalade vikten av att det ska arrangeras en utställning och katterna ska bedömas – om det är
en miniutställning med några få katter spelar ingen roll. Inte heller vem det är som bedömer katterna. Burarna, som ska
vara av tillåten storlek, ska placeras avskilt från övriga djur i zoobutiken av flera skäl men framför allt:
•
•
•
•

det måste tydligt framgå att katterna ställs ut, och en bedömning av dem måste ske under dagen
om andra djur finns i lokalen, placera om möjligt katterna så långt ifrån dessa som möjligt
försäljning av katter får under inga omständigheter ske i samband med utställningen
skyltar skall vara uppsatta i lokalen om varför katterna finns på plats

Eva Porat informerade att SVERAK troligen kommer att ha ett informationsbord på Zoobranschens Riksförbunds årsstämma
(Zoorf) och där kommer information om att det är tillåtet att ha katter i butik under vissa förutsättningar.
Annette Sjödin tydliggjorde att klubbarna själva måste vara uppdaterade med Jordbruksverkets regelverk om utställning,
burar och ”klappning av katt”. SVERAKs styrelse kommer dock att ta fram information och regelverk kring detta och sända
till klubbarna.
Några ytterligare tips från andra klubbar:
•
•

använd ordet utställning/bedömning i annonser, på affischer och liknande
om klubben har ”drive-in” med huskatter för bedömning – något som visat sig vara mycket populärt – bör man
tipsa om att huskatten ska vara kloklippt.

SkKK kände sig nöjd med svaret.
Skånes Kattklubb, SkKK - SVERAKs ID-register
SkKK anser fortfarande att alltför många veterinärer och kattägare inte känner till att SVERAK har ett ID-register för katt –
som är gratis.
Annette Sjödin meddelade att vid nästa tryck av affischen ska det där framgå att SVERAKs register inte tar betalt. Klubbarna
och enskilda medlemmar uppmanas att ta med sig informationen ut till ”sina” veterinärer och hjälpa till med denna PR.
Skånes Kattklubb, SkKK – Utskick
SkKK anser att det inte ska sändas pappersutskick per post och detta gäller även årsmötesutskicken.
Styrelsen informerade att SVERAKs kansli sedan ett tag tillbaka skickar utskick och fakturor via e-post. Att
årsmötesutskicken skickas – i tre exemplar (ett per vardera delegat – ett arkivexemplar till klubben) har skett av gammal
hävd men om det är årsmötets uppfattning att detta kan sändas via e-post är detta inte något problem alls.
Årsmötet ansåg att detta var helt i sin ordning vilket innebär att årsmöteshandlingar till SVERAKs årsmöte 2016 kommer att
sändas digitalt.
Björkstakatten, BJK – Utbildning
BJK framförde att klubben väckt fråga om föreläsare och utbildningar väcktes vid SVERAKs årsmöte 2014 och undrade vad
som hänt i ärendet. Samtidigt framfördes förslag om en arbetsgrupp av klubbar som skulle kunna samla ihop
utbildningsmaterial som skulle kunna komma flera klubbar till gagn.
Annette Sjödin framförde att det handlar om samarbete mellan klubbar och att fler klubbar gemensamt kan anordna
föreläsningar och liknande – eller bjuda in varandra till dessa.
Eva Porat informerade att ett bra sätt kan vara att till Våra Katter informera om aktiviteter – som då publiceras i
aktivitetskalendern. På så sätt kan andra klubbar få tips om föreläsare och olika typer av aktiviteter.
Skånes Kattklubb, SkKK – Flera stamnamnsinnehavare
SkKK väckte fråga om hantering när ett stamnamn har fler än en innehavare och när huvudinnehavaren av olika skäl inte är
medlem i klubb längre och på så sätt kan ”stoppa” medinnehavaren att använda stamnamnet.
Annette Sjödin informerade att dylika ärenden hanteras emellanåt. Innehavaren som ska kvarstå som innehavare av
stamnamnet sänder skriftlig ansökan med angivande av skäl till varför situationen uppstått via sin kattklubb – som
vidarebefordrar ansökan till SVERAKs styrelse som fattar beslut.
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Fräsets Kattklubb, FRÄS – ABY-motion från Finland
FRÄS bad styrelsen att stödja en motion rörande rasstandarden för abessinier som enligt uppgift ska komma från det finska
förbundet.
Annette Sjödin och Eva Porat meddelade att eftersom det dröjer innan SVERAK får motionsluntan från FIFe kunde denna
fråga inte diskuteras i dagsläget.
Fräsets Kattklubb, FRÄS – Fråga om utvärdering av hälsoprogram
FRÄS frågade om hälsoledamöterna gjort utvärdering av hälsoprogrammen för abessiner/somali som skulle ske årligen om
så inte skett – finns det behov av att ha dem kvar?
Hälsoledamot Anna Börje svarade att de ännu inte gjort utvärdering men att detta kommer att ske. Det är dock viktigt att
ha i åtanke FIFes rekommendationer om testning av exempelvis PRA och PK på dessa raser.
Skånes Kattklubb, SkKK – Tider för årsmötet
SkKK framförde att eftersom årsmötet år efter år verkar kunna avhållas under en dag skulle det spara pengar för klubbarna
om man startade årsmötet lördag lunch och avslutade söndag lunch/eftermiddag. Då skulle det räcka med endast en
övernattning för många delegater.
En diskussion fördes om detta och årsmötet ansåg att det finns flera skäl till att ha mötet som det är idag – inte minst att
det ger klubbarna möjlighet att träffas och diskutera.
Release av onlineanmälan
Utställningsledamot Lotta Kragh informerade att även om on-lineanmälan fortfarande är under test är det så pass stabilt att
den kan släppas till klubbarna.
Utställningsarrangerande klubb beställer lösenord via SVERAKs kansli. Publicering sker på SVERAKs hemsida att det är
online-anmälan. Lotta Kragh förevisade även i korthet hur det ser ut när anmälningar inkommer – och hur enkelt det är att
administrera. Bland annat att fliken anmälda katter ligger de katter som är redo för att matas in i utställningen och i fliken
för ”överförda” sparas de som redan är inmatade.
Utställaren anmäler katt via sidan Mina Katter, här syns också vilka utställningar som det går att anmäla till on-line.
Årsmötet applåderade den efterlängtade online-anmälan!
Avtackning
Annette Sjödin överlämnade en blomma till tidigare styrelsesuppleant Kenneth Wikström och tackade honom för de år han
varit en del av styrelsen. Applåder förstås.
SVERAKs årsmöte 2016
Annette Sjödin informerade att för första gången på cirka 30 år kommer årsmötet 2016 att avhållas i – Göteborg!
Detta jubileumsår arrangerades årsmötet i Stockholmsregionen – nästa år i Göteborg – helt som sig bör med tanke på att
Stockholms Kattklubb (då Svenska Kattklubben) och Västsvenska Kattklubben grundade SVERAK 1955.
Jubileum 2015?
Stockholms Kattklubb, SK framförde att de inte varit ensamma om att vara besvikna på det firande som skulle ha varit vid
detta årsmöte – som var utlovat som jubileumsfirande.
SVERAKs styrelse höll med – och beklagade att det inte blev så som det var tänkt.
Därför utlovades att årsmöte 2016 får bli jubileumsfirande i stället – då tar vi igen det som missades detta år!
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Mötets avslutande
Förbundsordförande Annette Sjödin framförde ett stort tack till delegater och övriga närvarande vid årsmötet.
Kl. 13.35 förklarade mötesordförande Eva Porat SVERAKs årsmöte 2015 avslutat – och meddelade att lunchen nu var
serverad!

2015-03-24/04-07
Datum

SVERAKs kansli, Agneta Färdigh, årsmötessekreterare

2015-04-24
Datum

Eva Porat, årsmötesordförande

2015-04-16
Datum

Malin Sundqvist, bisittare

2015-04-16
Datum

Bertil Hansson, justerare

2015-04-14
Datum
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Wendy Mörk, justerare

