SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

STYRELSEPROTOKOLL NR 4/15
fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
söndagen den 23 augusti 2015 kl. 9.30-14.50
SVERAKs styrelse

Ej närvarande styrelse

Närvarande

Avels- och hälsoledamot 2 Ulrica Wilderäng

Ordförande Annette Sjödin
Vice ordförande Eva Porat

Övriga närvarande

Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh (till §10)

SVERAKs kansli, Agneta Färdigh, protokollförare

PR-ledamot Ewa Löwdin
Regelledamot Lars Madej
Avels- och hälsoledamot 1 Anna Börje
Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist
Utställningsledamot 2 Lotta Kragh
Suppleant Lars Hammar

§1

Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro
Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Beslutades att godkänna kallelsen.
U Wilderäng hade meddelat ej närvaro. L Hammar trädde in som ordinarie ledamot - med rösträtt.
Lördagen den 22 augusti avhölls ett ”stormöte” i Borås. Samtliga SVERAKs förtroendevalda samt anställd
personal var inbjudna. Utöver de som deltog vid dagens styrelsemöte deltog även SVERAKs
förtroendevalda revisorer Rolf Jonsson och Svante Petterson (som även hade revisionsmöte), Wendy Mörk
(disciplinnämnden), Sofia Granlid (valberedningen) samt Ulf Lindström (anställd redaktör för tidningen
Våra Katter) samt Elina Byström och Cecilia Wennergren (SVERAKs kansli).

§2

Val av justerare
Beslutades att välja L Madej att jämte mötesordförande justera detta protokoll.

§3

Fastställande av dagordning och ärendelista
Beslutades att efter några kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.

§4

Föregående mötesprotokoll
Dnr 15-10-41:3

Styrelseprotokoll nr 3/15 fört vid e-postmöte vecka 24

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§5

Konfirmering av AU- och e-postbeslut

Styrelsens AU: A Sjödin, E Porat & M Wirth Färdigh
Kontrollgrupp: A Sjödin & L Kragh
Dispensfrågor: Regelledamot L Madej fvb till styrelsen för beslut

Dnr 15-10-65

L Hammar – Extern fråga om medverkan i SVT-film om katter

L Hammar har, i samråd med styrelsens AU och PR-ledamot, sänt frågan till samtliga ordförande i
respektive Stockholmsklubb.
Beslutades att lägga ärendet till handlingarna.

Dnr 15-10-60

Dispensansökan tillträde till utställning

Dispensansökan gällde tillträde för kattunge (4 månader minus en dag) som sällskapskatt vid utställning.
Regelledamot L Madej och utställningsledamöterna L Kragh och M Sundqvist har beslutat om avslag.
Beslutades att konfirmera beslutet.
Dnr 15-10-62:2

L Madej – Beviljad dispens från regel om antal katter i domarring
(utställningsregler § 1.10f)

Ansökan gällde dispens från utställningsreglerna 1.10 f och tillåtelse att bereda plats för två katter i
domarringen istället för fyra. Regelledamot L Madej har beslutat om bifall.
Beslutades att konfirmera regelledamotens beslut.
Dnr 13-10-22:3

SVERAKs kansli, A Färdigh – Annullering av statusen ”Diplomerad uppfödare”

Styrelsens AU konfirmerat annullering 150706. Utdrag från arbetsrutiner som gäller rörande diplomering:
”Diplomeringskarantän”…
SVERAK-diplomerad uppfödare som ej är rapporterad av SVERAK-klubb som aktiv medlem (inom
kalenderår 1) placeras ”i karantän”. Uppgift om SVERAK-diplomering tas bort från bland annat SVERAKs
hemsida. Om uppfödaren ”aktiverar” sitt medlemskap i en SVERAK-klubb (inom kalenderår 1) återfås
SVERAK-diplomering utan kostnad och publicering sker på nytt. Om uppfödaren ej ”aktiverat” sitt
medlemskap i SVERAK-klubb (inom kalenderår 1) anses SVERAK-diplomeringen annullerad. Om uppfödaren
blir medlem i kattklubb igen och önskar bli diplomerad på nytt kan uppfödaren söka enligt sedvanlig
ansökan och avgift. ”
Ett flertal uppfödare har erhållit två e-brev rörande ej medlemskap i kattklubb 2014 och några blev
därefter aktiverade på nytt. Nedanstående har dock inte varit medlemmar 2014 > nu varför
diplomeringarna formellt annullerats.
S*Akiram's, Marika Monsen, (tid SYDK)
S*Bia's, Birgitta Sandgren, (tid BJK)
S*Boänges, Christina Boänges, (tid HÄK)
S*Chowit'z, Charlotte Witzig, (tid NERK)
S*Citrinen's, Anna Lundgren, (tid GEK)
S*Cocorag's, Katarina Andersson, (tid SPIN)
SE*Decor, Elin Pettersson, (tid SOL)
S*Dekoderkattens, Pia Jannesson, (tid SYDK)
S*Eddakatten, Eva-Marie Laurén, (tid SK)
S*FamiljeLyckans, Kristoffer Norrgran, (tid VRK)
S*Giant Coon's, Agneta Clifford, (tid NERK)
S*Grevegårdens, Susanne Petersson, (tid SYDK)
S*Grödinge's, Christina Björk Bergström, (tid JKK)
SE*HotBed's, Emelie Johansson, (tid SPIN)
S*LadyPe's, Pernilla Colbrand, (tid SK)
S*LittleSweetie's, Pernilla Janneby Herlitz, (tid NERK)
S*Mac Moni's, Monica Ljungel, (tid AK)
S*Mirkwoods, Johanna Severin, (tid SVISS)
S*Moveramis, Lena Nyström, (tid SYDK)

SE*North Naked, Camilla Stenlund, (tid SUK)
S*Qurra Moyaz, Kristina Asplund, stödmedlem MEK
SE*Rospinglan's, Susanne Eriksson, (tid UK)
SE*Smashing, Lena Reiland, (tid SPIN)
S*Solskiftet, Helena Brännström, (tid SK)
S*Stortorphills, Britt-Marie Nilsson, (tid JKK)
S*Swebritt's (medinnehavare), Viveca Kuslap, (tid JKK)
S*Syrenbacken's, Gurli Håkansson, (tid ÖSTK)
Tidernas, Hans Ahlros, (tid BK)
S*Timanti's, Thina Johansson, (tid ÖSTK)
S*Truelove's, Maria Eriksson, (tid DÄK)
S*Västergårdens, Åsa Kjellsdotter, (tid ÖSTK)
S*Winterheart's, Johanna Roth, (tid SPIN)
Annullering av annat skäl:
En diplomering har med annullerats eftersom uppfödaren
lämnat stamnamnet:
S*de Mooi's, Jimmy Engdahl, SÖK

Beslutades att konfirmera styrelsens AUs beslut om annullering av uppfödardiplomeringar.
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Väckt fråga

Ålder för katter som visas vid propagandautställningar, zoo-butiker och liknande

Föranledd av kommande representation vid Zoorfs fackmässa (se § 12) väcktes fråga rörande villkor för
katter som ska visas vid exempelvis zoobutikers arrangemang.
Beslutades att L Kragh och M Sundqvist sammanställer text som kan överlämnas vid förfrågan från
exempelvis zoo-butiker med flera.

§6

Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor
Väckt fråga

SVERAKs kansli, A Färdigh – hantering av dispensärenden

Vid flera tillfällen har dispensärenden kommit och distribuerats från kansliet till ffa regelledamoten. Enligt
tidigare beslut gäller följande hantering för dispensärenden:
”Övriga dispensärenden - beslut SVERAKs styrelsemöte nr 3/13
Regelledamot får diarieförd dispensansökan via SVERAKs kansli
Regelledamot avgör vem i styrelsen (eller hela) som ska vara till hjälp för beredning
Efter beredning sammanställer regelledamot förslag till beslut och sänder detta till styrelsen (kopia
SVERAKs kansli)
• Styrelseledamot har angivet antal dagar att lämna synpunkter på dispensärendet. Uteblivet svar är att
betrakta som acceptans på förslag till beslut
• Slutligt svar sänds till SVERAKs kansli som distribuerar besked till frågeställaren
E-postbeslutet konfirmeras vid nästkommande styrelsemöte”
•
•
•

Dessa rutiner följs inte alltid och därför bör de ses över så att de antingen anpassas till verkligheten eller
att de efterföljs.
Beslutades att L Madej ser över rutinerna och vid behov lämnas förslag till revidering av tidigare fattade
beslut.
SVERAKs hemsida
Väckt fråga

A Färdigh och M Wirth Färdigh – Behov av uppdaterad internetpolicy

Punkten kvarstår sedan möte 2/15
”Beslutades att ta fram en allmän policy som avser lämplighet och ansvar vid publicering och inlägg på sociala medier,
besvarande av e-post, användande av förbundets datorer med mera.
Beslutades att styrelsen gemensamt och snarast tar fram underlag. SVERAKs kansli, A Färdigh sammanställer.”

Beslutades att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.
Förbundstidningen Våra Katter
Väckt fråga
E Porat – Ökad upplaga vid tryckning av Våra Katter nr 5/15
E Porat föreslog att SVERAK i samband med World Winner 151024-25 ska Våra Katter nr 5/15 delas ut till
besökare för att göra reklam för förbundet.
Beslutades i enlighet med förslaget. Antal överexemplar av Våra Katter nr 5/15 ökas med 1 500 exemplar.
SVERAKs kansli gör beställning från tidningstryckeriet.
Förbundstidningen Våra Katter
Väckt fråga
A Sjödin – Annonsförmedling Våra Katter
Vid lördagens stormöte diskuterade A Sjödin annonsförmedling med Våra Katters redaktör Ulf Lindström
och SVERAKs kansli, A Färdigh. Vid styrelsemöte nr 6/14 beslutades att J Åkervall, SVERAKs kansli skulle
agera annonsförmedlare för SVERAK tills vidare men omständigheterna har och behovet av en
annonsförmedlare har sedan dess förändrats.
Beslutades att i första skedet publicera en ”platsannons” på SVERAKs hemsida och i Våra Katter avseende
annonsförmedlare för kommersiella och icke-kommersiella annonser enligt samma avtal som för tidigare
"extern" förmedlare.
Diskussion fördes om externt annonsföretag skulle anlitas.
Beslutades att M Wirth Färdigh tar kontakt med annonsföretag och begär kostnadsunderlag.
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§7

Ekonomi
Dnr 15-10-29:6

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport juni 2015

Dnr 15-10-29:8

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport juli 2015

Beslutades att lägga rapport för juni 2015 till handlingarna utan genomgång.
M Wirth Färdigh föredrog siffrorna för juli 2015.
• Medlemsantalet ligger i nivå med fjolårets antal
• stamtavleintäkter ligger i nivå med budget
• stamnamn och uppfödardiplomering ligger över budget
• annonsintäkterna ligger tydligt under fjolårets
• programutvecklingskostnaderna ligger något under budget
• resultatet för WW2015 är missvisande då sponsorintäkter ännu ej bokförts
• resultatet för SW är missvisande då burpoolskostnader ännu ej bokförts.
Beslutades – efter genomgången – att lägga rapport för juli 2015 till handlingarna.
Dnr 15-10-29:7

M Wirth Färdigh – Halvårsrapport för perioden januari-juni 2015

Halvårsrapporten insändes till SVERAKs kansli 150703 från SVERAKs förbundsekonom för distribution med
utskick till samtliga SVERAK-anslutna klubbar.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Dnr 15-10-36:4

M Wirth Färdigh – Statistik: SVERAK-ägda katters deltagande vid SVERAKutställningar samt ny statistik: SVERAK-utställares deltagande vid SVERAKutställningar (”top-ten”)

Dnr 15-10-36:5

M Wirth Färdigh – Resultat över katter som under året ställts ut vid ett enda
tillfälle vid SVERAK-utställning

Statistiken över SVERAK-ägda katters deltagande vid SVERAK-utställningar avser 32 "certifikat" och
omfattar 3 102 unika SVERAK-ägda utställningskatter samt 81 "u-reg"-katter. 62,5 % av katterna har ställts
ut vid 1 eller 2 utställningar. 1 % har ställt vid fler än 10 utställningar och motsvarar 4,5 % av alla starter.
Statistiken över SVERAK-utställares deltagande vid SVERAK-utställningar visar "top-ten"-utställare inom
klubbarna där den först placerade ställt ut 1,13 % av alla starter (jämfört med plats 10 och 0,38 %).
Ett nytt statistikunderlag har tagits fram enligt önskemål (ref styrelsemöte nr 7/14) eftersom funderingar
väckts varför så många SVERAK-katter endast ställs ut vid en eller två SVERAK-utställningar. Följaktligen
har funderingar också varit om detta beror på det bedömningsresultat katten erhållit. Enligt statistiken har
dessa en-gång-katter erhållit förhållandevis bra bedömningar och även blivit NOM och BIS.
M Wirth Färdigh konstaterade att viss justering av statistikunderlaget ska göras.
Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna. Styrelsen konstaterade att dylik statistik är mycket
intressant.
Väckt fråga

Inköp av nya containrar för burpoolen

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 6/14 beslutades att minska antal burpoolscontainrar som är i drift från fem
till fyra stycken. Detta kommer att ske efter WW2015 i Malmö.
Samtliga burpoolscontainrar har med åren blivit slitna - trasiga och rostiga - och behovet av nya är stor.
M Wirth Färdigh har haft kontakt med det företag där SVERAK tidigare köpt begagnade containrar.
Kostnad för helt ny container är 25 625 kr (inkl. moms) och för begagnad 16 000 kr (inkl moms).
Beslutades att M Wirth Färdigh prisförhandlar med företaget för inköp av fyra containrar.
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Dnr 15-10-78

M Wirth Färdigh – ”Tvättning” av databaser

Vid styrelsemöte nr 5/15 beslutades att som ett första steg beställa ”tvättning” av databasen vilket
innebär att SVERAK köper personnummer för de personer där denna uppgift saknas i SVERAKs register.
När ”tvättning” skett beställs uppdatering av adresser i Sesam/Id-register med hjälp av Statens
personadressregisternämnd, SPAR.
I samråd med SVERAKs programleverantör har M Wirth Färdigh beställt ”tvättning”.
På sikt kommer detta att ge möjlighet att interaktivt ägarändra katt och direktregistrera ID-nummer i
SVERAKs ID-register (enskilda klubbmedlemmar genom "Mina Katter" och icke medlemmar genom elegitimation).
Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

§8

SVERAKs årsmöte
Inga ärenden förelåg mötet.

§9

Skrivelser (inkl bordlagda)
Dnr 14-08-8:13

SVERAK-klubb – Frågor med anledning av veterinärkontroll genom "stickprov" vid
SW 2015

Bordlagt vid e-postmöte nr 3/15
Beslutades att begära skriftligt svar från FIFe i denna fråga.
Beslutades att L Madej besvarar frågeställaren samt sammanställer - med hjälp av
utställningsledamöterna - information att sända med utskick till samtliga SVERAK-anslutna klubbar.
Dnr 8-10-95:7

SVERAK-klubb – Synpunkter om formulering i skrivelse från SVERAKs styrelse

Beslutades att L Madej besvarar och tackar för skrivelsen.
Dnr 15-10-66

Disciplinnämnden – Synpunkter från DN angående upplysningar som enskild
kattklubb lämnar till sina medlemmar

Beslutades att L Madej tackar DN för inkomna synpunkter.
Beslutades att L Madej kontaktar berörd klubb och påtalar de allvarliga felaktigheter de har i sin
information och som lämnats vidare till enskild medlem.
Dnr 15-10-74

E Porat – Väckt fråga rörande SKK och NKK och WS för hund 2019

http://www.skk.se/sv/nyheter/2015/8/Centralstyrelsen-kritiserar-FCI/#.Vc4oum0qZ2w.mailto
Svenska Kennelklubbens centralstyrelse har riktat stark kritik mot den internationella kennelfederationen,
FCI.
"Förutom det omdebatterade beslutet att låta Kina arrangera världsutställningen 2019 anser SKK att FCI
brister på flera andra punkter. I juni röstade FCIs generalförsamling fram Kina som värdland för
världsutställningen 2019, ett beslut som mött stark kritik på flera håll och diskuterats flitigt i sociala
medier. SKKs centralstyrelse, CS, riktar i en skrivelse kritik mot såväl valet av Kina som värdland för WDS
2019 som själva valprocessen och FCIs sätt att hantera den kritik som kom från Norsk Kennel Klub, NKK.
Centralstyrelsen anser att Kina har en oacceptabel hundhållning och att förtroendet för arrangemanget
World Dog Show skadas allvarligt av att förknippas med Kinas förskräckliga hundtraditioner.
CS kritiserar också själva beslutsprocessen som kändes uppgjord på förhand. Huvudproblemet är att de
många små och nya medlemsländerna har en helt annan syn på verksamheten än de gamla etablerade
kennelklubbarna och samtidigt har varje land en röst. FCIs hantering av den kritik som riktats från den
norska kennelklubben, med hot om sanktioner, anser CS helt oacceptabel. Centralstyrelsen kommer nu att
begära mandat från kommande Kennelfullmäktige att förändra SKKs medlemskap i FCI alternativt begära
utträde ur organisationen. Domare och utställare som planerar att resa till Kina uppmanas att beakta CS
synpunkter innan beslut tas."
E Porat väckte frågan eftersom FIFe vid årets GF godkände Kina som "probational" medlem - SVERAK var
det enda närvarande FIFe-förbund som röstade nej till medlemskapet.
>>
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<<
Inom FIFe gäller "ett förbund - en röst" oavsett antal enskilda medlemmar, uppfödare eller arrangerande
utställningar som finns inom respektive förbundet. Nya medlemsförbund utarmar SVERAKs röstetal och
detta är ett skäl till att SVERAK konsekvent röstar nej till nya medlemsförbund. När det gäller "nejröstning" till Kinas medlemskap fanns även andra aspekter - och dessa stämmer överens med SKKs
argument om djurhållning.
Styrelsen diskuterade frågan och ansåg att SVERAK ska ta ytterligare ställningstagande mot Kinas
medlemskap och för SKKs agerade. Under diskussionens gång framkom att andra länder, inom Europa, har
som tradition att vid vissa tillfällen äta katter.
Beslutade att E Porat och M Wirth Färdigh tillskriver SKK och meddelar att Kattförbundet SVERAK ställer
sig bakom SKKs ställningstagande.
Beslutades att E Porat och M Wirth Färdigh tillskriver FIFe och framför synpunkter om Kinas medlemskap.
Samtidigt framförs synpunkter att det inom bland annat Schweiz finns tradition att äta katt - något som
det schweiziska FIFe-förbundet och FIFe aktivt bör agera mot.
Dnr 15-10-75

Enskild kattklubb – Fråga rörande medlemskap med reducerad medlemsavgift till
SVERAK

Frågan avsåg en dispens att tillåta medlemskap under senare delen av 2015 utan att klubbens presumtiva
och helt nya medlemmar erhåller tidningen Våra Katter och utan att klubben betalar medlemskap till
SVERAK (medlemskapet räknas först den 1 januari 2016).
Beslutades att E Porat tillskriver klubben och informerar att dylikt medlemskap är att betrakta som
stödmedlemskap. En stödmedlem kan heller inte registrera kattkull i SVERAK, ställa ut katt och liknande.
Om aktivt medlemskap ska gälla (bland annat registrerings- och utställningsrättighet) gäller huvud- eller
familjemedlemskap. Tidningen Våra Katter sänds "automatiskt" till samtliga huvudmedlemmar i enskilda
SVERAK-klubbar.
Dnr 15-03-46

L Madej – Ansökan om dispens från 3/24-regel

L Kragh deltog ej i diskussion eller beslut.
L Madej redovisade bakgrund och argument som sökande lämnat som grund för dispensansökan.
Beslutades att inte bevilja sökt dispens. L Madej tillskriver sökande.
Dnr 15-10-54:2

Internrevisorerna – Skrivelse nr 2 möte 150822

SVERAKs internrevisorer Rolf Jonsson och Svante Petterson genomförde granskning av verifikation 173362 för perioden del av april till del av augusti 2015.
Diskussioner fördes med SVERAKs förbundsordförande och förbundsekonom om det ekonomiska läget
samt om några aktuella ärenden. I övrigt hade internrevisorerna inga synpunkter.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 10

Arbetsgrupper och projekt

Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt
Styrgrupp: M Wirth Färdigh och L Kragh

Väckt fråga L Kragh

Mina Katter/Aladdin – En ägare per katt (huvudägaren) som kan
administrera/anmäla till utställning mm

I SVERAKs ID-register visas endast en ägare (huvudägare).
Beslutades - i samråd med L Kragh - att bordlägga frågan till ett senare tillfälle.
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Muntligt

L Kragh/M Wirth Färdigh – Databasändringar från 151001 respektive 160101

Enligt tidigare beslut (styrelsemöte nr 5/14 bland annat) gäller ny arbetsrutin när SVERAK erhållit officiell
information från FIFe om GF-beslut som rör ändrade EMS-koder.
Beslutades att ändring/uppdatering av den nygodkända rasen la perm (LPL/LPS) ska ske automatiskt genom SQL-jobb som ändrar direkt i SVERAKs stambok - från den1 oktober 2015. M Wirth Färdigh
beställer arbetet från programleverantören.
Vid styrelsemöte nr 5/14 beslutades att komplettera höggradigt vita katter (med EMS-kod 01 och 02) samt
helvita katter (EMS-kod w) med ögonfärg. Detta avser katter som registrerats innan 2012-01-01.
Kompletterande EMS-kod införs i stamboken utan avgift. Om en ny stamtavla önskas, sker beställning
enligt sedvanlig rutin till ordinarie avgift. Kompletteringen meddelas SVERAKs kansli via brev eller e-post.
Beslutades att komplettering av ögonfärg EMS-kod 62 (orangeögd) ska ske automatiskt - genom SQL-jobb
som ändrar direkt i SVERAKs stambok - på höggradigt vita och vita katter som är födda efter 1995-01-01
och som saknar ögonfärg i SVERAKs stambok. Notering (information) skrivs för varje berörd katt att
ändring av ögonfärg skett. Denna information blir synlig vid utskrift på berörd katts stamtavla och även
synligt i FindUs genom en liten symbol som visar att information finns (som ”hälsoinformation” visas i
FindUs idag). M Wirth Färdigh beställer arbetet från programleverantören.
Från årsskiftet kommer en ny kategoriindelning att gälla. M Wirth Färdigh informerade att han avser att
genomföra ändringarna/uppdatera kategorier i SVERAKs stambok så snart den sista utställningen under
2015 avhållits.
Aladdin – Utställningsprogram

Arbetsgrupp: L Kragh (sammankallande), Carin Mikkelä, M Sundqvist & SVERAKs kansli

Rapport

L Kragh - Resultatlista från Aladdin

L Kragh rapporterade att en ny funktion tillkommit i Aladdin; klubbarna kan nu enkelt få ut en resultatlista
för publicering på egen hemsida.
Aladdin under WW 2015
Behovet att ett fungerande Aladdin är av största vikt under världsutställningen 2015.
Beslutades att "stänga" Aladdin för andra än för WW-administratörer veckan före och efter utställningen
(17 oktober-1 november 2015).
FindUs – Stambok på nätet
Projektledare: U Wilderäng

Muntligt

A Sjödin - Fråga om engelsk version av FindUs

SVERAKs stambok på nätet, FindUs är en välbesökt sida - inte minst från internationellt håll. Det har
framkommit önskemål om en engelsk version av programmet.
Förslag lämnades att skriva rubriker både på svenska och på engelska (liknande som vid utskrift av en
SVERAK-stamtavla).
Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar programleverantören för åtgärd.
World Winner 2015

”Kärngrupp”: Styrelsens AU, M Sundqvist & L Kragh

Vid lördagens stormöte var WW 2015 en längre gemensam diskussionspunkt. Det finns mycket kvar att
diskutera – av praktisk och ekonomiskt natur - och styrelsen beslutade att ww-gruppen har ett gemensamt
– icke protokollfört - möte när dagens styrelsemöte är avslutat.
M Wirth Färdigh lämnade styrelsemötet kl. 12.10.
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Assistenter i SVERAK

Arbetsgrupp tillsatt av årsmötet: Lars Hammar, Conny Jansson & Katarina Wolffram

Dnr 10-10-43:18

L Hammar - Rapport från arbetsgruppen

Några av punkterna för diskussion och beslut var:
•
•
•

Information om utbildning
Beslut om framtida satsning
Budget utbildning / satsning 2016

En assistentutbildning i Sundsvall har avhållits och ytterligare två arrangeras under september, en i Malmö
och en i Stockholm.
Styrelsen anser att arbetsgruppen har gjort - och gör - ett mycket bra arbete. Däremot beslutades det att
innan vidare diskussioner och eventuella beslut om satsning och budget bör de som genomfört
utbildningen få göra en utvärdering och synpunkter. L Hammar tar med sig informationen till
arbetsgruppen.

§ 11

Myndigheter

Representanter Jordbruksverkets smittskyddsråd samt referensgrupp hund och katt: M Wirth Färdigh med ersättare E Löwdin

Dnr 6-10-96:88

Jordbruksverket – Bilagor från möte 150604 Tema-möte i Jönköping

Dnr 6-10-96:89

Jordbruksverket - Kallelse till telefonmöte med Smittskyddsrådet 150902

Beslutades om deltagande i sedvanlig ordning. Därefter lades skrivelserna till handlingarna.
Dnr 13-10-90:7

Socialstyrelsen och Jordbruksverket - Information om antibiotikaforum 151118

Beslutades om ej deltagande denna gång. När formell inbjudan kommer tackar SVERAKs kansli för
inbjudan och svarar "nej tack".
Dnr 15-10-67

Jordbruksverket – Nyhetsbrev om djurskyddskonferens 151125

Beslutades att SVERAKs PR-ledamot deltager. När formell inbjudan kommer tackar SVERAKs kansli för
inbjudan och anmäler E Löwdin
Från Jordbruksverket PAFF – Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed”
Dnr 15-10-34:5
Jordbruksverket – Rapport efter möte 150605
Dnr 15-10-34:6

Jordbruksverket – Rapport efter möte 150707-08

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 12

Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation

Arbetsgrupper och representanter:
Styrgrupp för samarbete med Agria: E Porat, M Sundqvist och U Wilderäng
Agria Skadeprövningsnämnd: Representant A Börje med L Madej som ersättare
Agrias särskilda valberedning (tom 180630): Ordinarie ledamot Gunnar Stagnelid med Ewa Löwdin som suppleant/ersättare

Dnr 15-10-31:4 >

Agria - Forskningsseminarium 2015

Möte nr 3/15 Önskemål om bordläggning till personligt möte.
Dnr 15-10-31:7
Rörande forskningsseminariet; Flygbladsvarianter och kontaktuppgifter/media
Dnr 15-10-31:4-6 bordlagda från tidigare möten. 151121 arrangeras ett seminarium med namnet
"Forskning till nytta för hund & katt" på Scandic Infra City i Stockholm. På seminariet presenterar nordiska
forskare resultaten av sin forskning under de senaste tio åren. Forskningsseminariet är ett tillfälle för är
uppfödare eller bara extra intresserad att få höra forskarna presentera sina resultat och ställa frågor inom
deras områden.
Beslutades att E Löwdin, E Porat och A Börje deltar för SVERAKs räkning.
Beslutades att E Löwdin skriver rapport från seminariet i Våra Katter och även är att betrakta som "media"
i SVERAKs namn.
Beslutades att L Hammar tillskriver person som enligt uppgift kan uppfattas ha anmält sig som media
"frilans" för SVERAKs räkning.
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Dnr 15-10-45:3

Agria – Inbjudan till SVERAKs hälsoledamöter – Möte om Agria Cat Breed Profile

Dnr 15-10-45:4

Hälsoledamöter – rapport efter möte

Dnr 15-10-45:5

Agria – Tidplan för fortsatt arbete och möten rörande Breed Profile

Dnr 15-10-45:6

A Börje & U Wilderäng – Rapport efter möte 150529 angående Cat Breed Profile

Beslutades att lägga rapporten dnr 15-10-45:6 till handlingarna.
Dnr 14-10-9:2

SSVO, Svenska ögonpanelen ”Adnexagruppen” – Informationstext

Bordlagt vid möte nr 2/15 och nr 3/15
Beslutades om fortsatt bordläggning.
Dnr 15-10-69

E Löwdin – Replik rörande krönika om singlar (sommarkatt) i ”Allt om Stockholm”

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Dnr 15-10-77

E Porat – SVERAKs deltagande vid Zoorfs fackmässa i Kistamässan 151017-18.

Ref beslut vid styrelsemöte nr 7/14 där SVERAKs styrelse beslutade att tacka ja till erbjudandet att delta
med ett informationsbord utan kostnad under mässdagarna – arrangör Zoobranschens Riksförbund.
Beslutades att E Porat, M Sundqvist, L Madej och E Löwdin deltar.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 15-10-47:4

Agria pressmeddelande - ”Agria vill öka huskattens status”

Utdrag från pressmeddelande:
Av Sveriges 1 250 000 katter är bara drygt 41 procent ID-märkta. För en hundägare däremot är det självklart att idmärka och registrera sin hund. Hela 92 procent av våra hundar har en ID-märkning. Nu vill Agria Djurförsäkring sätta
fokus på huskatter och höja statusen för svenskarnas populäraste husdjur.
– Det är dags att höja kattens status! Vi har sett en stor förändring av kattens roll i hemmet från stallkatt till en nära
familjemedlem under de senaste tjugo åren, men det är fortfarande en ganska lång resa kvar innan den hamnar på
samma nivå som våra hundar, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef smådjur, Agria Djurförsäkring.
Ett bevis på det är att endast 41 procent av katterna har en ID-märkning medan hela 92 procent av hundarna har varit
hos veterinären och fått en märkning. En ID-märkning hjälper katten att identifieras och hitta hem om den skulle
försvinna eller skadas. Eftersom många katter saknar ID-märkning översvämmas kattstallen med nya ägarlösa katter
som exempelvis övergivna sommarkatter….[…]

Dnr 15-10-47:5

Agria pressmeddelande– ”Hundar går oftare till veterinären än katter”

Utdrag från pressmeddelande:
”Hundar går till veterinären nästan dubbelt så ofta som katter. Det visar Agria Djurförsäkrings kartläggning av ren- och
blandrasiga katter och hundar. Men vid en närmare granskning syns stora skillnader mellan olika typer av hund- och
kattraser.
Agria Djurförsäkring har under flera års tid sammanställt och bearbetat underlag om hälsotillståndet för svenska
hundar och katter. Statistiken bygger på att djuret besökt veterinären och överskridit gränsen för försäkringens
självrisk.
-

Den övergripande bilden visar att katter går till veterinären mer sällan än hundar. Man får dock ha i åtanke att
katter inte är små hundar utan ett helt annat djurslag och har andra typer av skador, säger Patrik Olsson,
affärsområdeschef för smådjur på Agria Djurförsäkring.

Katternas livsstil kan vara en annan orsak till att de besöker veterinären mer sällan. Många katter lever stora delar av
dygnet utomhus och ägaren är därför inte är lika uppmärksam på förändringar i kattens hälsa, jämfört med en hund
som ofta lever närmare sin husse eller matte. ”
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Dnr 15-10-47:5

Agria pressmeddelande - ”Hjälp till jamande katt”

”Mjau, mjau! Vad vill katten? Är det något fel? Många kattägare blir frustrerade när deras katt håller dem vakna om
nätterna, väcker dem tidigt på morgonen eller jamar hela dagen. Orsakerna till jamande kan vara flera. Agrias
veterinär Lena Bjurström bjuder på fem tips om hur du kan hjälpa en pratsugen katt.
1. Undersök om katten är fysiskt skadad eller sjukdom. Om din katt ändrar beteende är det viktigt att undersöka om
den är frisk och kry eftersom problemet kan grunda sig i en fysisk åkomma. En katt som uppför sig onormalt bör alltid
undersökas av en veterinär innan du börjar ändra på andra saker i kattens miljö. Jamandet på en äldre katt kan
exempelvis ha sin orsak med problem i sköldkörteln eller att katten har drabbats av demens.
2. Trygg och säker. För många kattägare kan det bli frustrerande när deras katt jamar på natten. Gemensamt för
många katter som jamar på natten, är att de känner sig utsatta och övergivna. Ett tips kan vara att begränsa kattens
rörelsefrihet från vissa områden i hemmet eller att låta den sova i sovrummet där den kan känna sig trygg och säker.
3. Är katten är döv? En annan fysisk orsak till kattens jamande kan vara att den är på väg att förlora hörseln. Döva
katter saknar ofta en känsla av hur högt det låter. En katt som blir gradvis döv, kan klara sig bra i de välbekanta
omgivningar i ett hem. Det är dock viktigt att du får kattens hörsel kontrollerad hos veterinären eftersom
hörselnedsättningen kan orsakas av inflammation.
4. Heta hormoner. Jamandet kan också bero på hormoner. En katt som löper är ofta tillgiven, kontaktsökande och
mycket pratsam. Medan en hane som jamar mycket kan ha svallande hormoner i kroppen. Om inte katten ska
användas i avel är kastrering eller sterilisering ett sätt att komma till rätta med problemet.
5. Är katten uttråkad eller tigger den? Vissa kattägare upplever att deras katt jamar intensivt som om den vore
skadad, men det kan också vara ett sätt för den att få uppmärksamhet om den är uttråkad. Detta kan ofta vara
förklaringen till varför särskilt innekatter vandrar runt med hjärtskärande stönanden utan tillsynes någon anledning.
Om katten är uttråkad, aktivera den med lekar och se till att ditt hem är kul för en katt, till exempel, med klättring och
hög hängande hyllor. Om katten jamar för att tigga mat kan det minska problemet om du provar att ignorera den
under en period. ”

Dnr 13-10-113:9

Forskningsnyheter från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet - Nyhetsbrev nr 7/15

Utdrag från artikel som rör katt:
”Miljöföroreningar möjlig orsak till giftstruma hos katter
I slutet av 1970-talet observerades, i USA, en ny sjukdom, giftstruma (hypertyreoidism) på medelålders och äldre
katter. För att försöka hitta en orsak till denna sjukdom, som nu ses över hela välden och idag är den vanligaste
hormonella sjukdomen hos katt, har flera epidemiologiska undersökningar gjorts, främst i USA och England. Resultaten
av dessa undersökningar visar inga entydiga resultat men man har misstankar om att exponering för t.ex. bromerade
flamskyddsmedel och andra svårnedbrytbara kemikalier (sk. POP, persistent organic pollutants) i katternas och vår
inomhusmiljö kan ha betydelse.
Resultat från ett samarbete mellan SLU och Stockholms universitet visar att det kan finnas ett samband då katter med
giftstruma har högre halter i blodet av vissa bromerade flamskyddsmedel än friska katter.
Undersökningarna drivs vidare inom ramen för MiSSE-projektet där katter används för att få en bild av små barns
exponering för dessa miljöföroreningar i kattägande småbarnsfamiljer.”

Nyhetsbrevet i sin helhet här

§ 13

Disciplinnämnd

Styrelsens kontaktperson mot DN: L Madej

Dnr 15-10-57:2

§ 14

DN-beslut om avstängning

Internationellt samarbete
Dnr 15-10-2:6

M Wirth Färdigh - bisittarens rapport från FIFes GF 2015 i Monte Gordo

Rapporten blev publicerad i Våra Katter nr 3/15.
Dnr 14-10-54:5

FIFe styrelseprotokoll nr 4/14, 140531, LV-Riga – extrainkallat möte

Dnr 14-10-54:6

FIFe styrelseprotokoll nr 5/14, 140919, AT-Wien

Dnr 14-10-54:7

FIFe styrelseprotokoll nr 6/14, 141122, AT-Wien

Dnr 15-10-72

FIFe styrelseprotokoll nr 1/15, 150131-0201, AT-Wien

Dnr 15-10-72:2

FIFe styrelseprotokoll nr 2/15, 150313, DE-Offenburg

Dnr 15-10-73:3

FIFe styrelseprotokoll nr 3/15, 150525, PT-Monte Gordo
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Väckt fråga

Dispensansökan rörande certifikat vid vinnarutställning

A Sjödin lämnade styrelserummet och deltog inte i vare sig diskussion eller beslut. E Porat agerade
mötesordförande under denna punkt.
SVERAKs motion om att certifikat tagna vid vinnarutställningar ska räknas som tagna i valfritt land och att
inga katter är stoppade från deltagande vid vinnarutställningar på grund av antalet certifikat antogs vid
FIFes GF, Generalförsamling i maj 2015.
SVERAK föreslog vid GF att detta beslut skulle gälla interimistiskt från 1 oktober 2015 (i stället för 1 januari
2016). Ett sådant beslut skulle då träda i kraft innan SVERAKs arrangemang av WW 2015. FIFes styrelse
ställde sig inte bakom detta förslag med argument som ifrågasattes av SVERAKs GF-delegat E Porat och
bisittare M Wirth Färdigh.
Beslutades att SVERAK sänder dispensansökan till FIFes styrelse. E Porat åtgärdar.
Domare och elever – för kännedom från FIFe

Dnr 10-10-115:6

Malin Sundqvist - internationell domare kategori I - nu även kategori II

Dnr 12-10-142:7

Glenn Sjöbom - internationell domare kategori II och III - nu även kategori I

Dnr 13-10-87:6

Zvezdan Memedov - internationell domare kategori II - nu även kategori I

SVERAKs styrelse gratulerar!

§ 15

Ärenden för kännedom
Dnr 13-10-99:5

§ 16

SÄKA – Besked från interimsstyrelse att klubben inte avser att bli aktiv igen

Övriga frågor
Information om behandling av kattbett
Wendy Mörk har sammanställt en mycket informativ text som lämnas till person som blivit behandlad för
kattbett. Denna information är framtagen för att vid behov användas vid WW2015.
Styrelsen ser gärna att denna information ska vara tillgänglig för samtliga SVERAK-klubbar. A Sjödin
kontaktar W Mörk.
SW 2018
Upprop om arrangerandet av SW 2018 börjar bli aktuellt. Utställningsledamöterna gör skrivelse som via
SVERAKs kansli sänds med cirkulärutskick till samtliga SVERAK-anslutna klubbar.
Årets Katt - prisutdelning
Upprop om vem som är intresserad att arrangera prisutdelning för tävlingen Årets Katt 2015 börjar bli
aktuellt. Utställningsledamöterna gör skrivelse som via SVERAKs kansli sänds med cirkulärutskick till
samtliga SVERAK-anslutna klubbar. Viktigt är att det tydligt påtalas att våra samarbetspartners
uppmärksammas.

§ 17

Nästa styrelsemöte
nr 5/15

151010

Avstämning inför WW 2015

151011

Styrelsemöte

nr 6/15

151212-13

SVERAKs kansli

nr 7/15

nytt datum 160206-07

SVERAKs kansli

nr 8/15

160318

I anslutning före årsmötet i Göteborg

nr 1/16

160320

I direkt anslutning efter årsmötet i Göteborg
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§ 18

Mötets avslutande
A Sjödin tackade alla för dagens styrelsemöte - och ej protokollfört möte rörande WW 2015 avhölls.

Borås 2015-09-08
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:
Torslanda 2015-09-09

Uppsala 2015-09-10

Annette Sjödin
Mötesordförande

Lars Madej
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