SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/15
fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 10 oktober 2015 kl. 10.00-15.30
SVERAKs styrelse

Ej närvarande styrelse

Närvarande

PR-ledamot Ewa Löwdin

Ordförande Annette Sjödin

Suppleant Lars Hammar

Vice ordförande Eva Porat
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh

Övriga närvarande

Regelledamot Lars Madej

SVERAKs kansli, Agneta Färdigh, protokollförare

Avels- och hälsoledamot 1 Anna Börje
Avels- och hälsoledamot 2 Ulrica Wilderäng
Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist
Utställningsledamot 2 Lotta Kragh

§1

Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro
Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Beslutades att godkänna kallelsen.
E Löwdin och L Hammar hade meddelat ej närvaro.
Morgondagens möte kommer att vara ett WW-möte där kärngruppen deltar samt A Börje, L Madej, Dan
och Carin Mikkelä, Leif Halleby och Susanne Östervall.

§2

Val av justerare
Beslutades att välja M Wirth Färdigh 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 15-10-41:4

Styrelseprotokoll nr 4/15 fört vid styrelsemöte 150823

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.
Genomgång av tidigare beslut som ännu ej helt åtgärdats

Information att SVERAK agerar ej i civilrättsliga tvister
Revidering av beslut i protokoll nr 2/15: Beslutades att informera klubbarna via cirkulärutskick - inte via
Våra Katter - att SVERAK inte agerar i civilrättsliga tvister. Informationstext är sedan tidigare publicerad på
SVERAKs hemsida.
FIFes blankett för utställningsanmälan
Revidering av beslut i protokoll nr 6/14: Eftersom allt fler utställare anmäler via online och Mina Katter
beslutades att inte arbeta om blanketten och att följaktligen inte kontakta FIFes Show commission med
förslag till ändringar och upplägg.

§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

E-postbeslut att konfirmera
Dnr

Avser

Status

Beslut

LM

15-03-51

BAL 3/24 - dispensansökan

Klar

Beviljad

LM

15-03-53

NFO 3/24 - dispensansökan

Klar

Beviljad

L Madej har tidigare sänt de två ovanstående ärendena till styrelsen för e-postbeslut.
Beslutades att konfirmera beslut att dnr 15-03-51 samt dnr 15-03-51 beviljas dispens från regeln om 3/24.
Dnr 15-10-84

”Prickning” av diplomerad uppfödare?

Frågan om prickningssystemet av diplomerad uppfödare blev väckt som styrelsefråga av M Wirth Färdigh
eftersom styrelsens AU nu fått den första formella frågan om "prick" tillsänt sig av SVERAKs
stambokförare.
Under hösten 2014 fick styrelsen ta del av flera sammanställningar av SVERAKs stambokförare som rörde
de många felaktigheter och felaktiga registreringsanmälningar som diplomerade uppfödare sände in till
förbundet. Dessa sammanställningar var ett av skälen till att styrelsen tog upp och beslutade om ett
"prickningssystem": När systemet infördes 150101 verkade många tro att förslaget skulle leda till
utdelningen av hundratals prickar per år men först nu, tio månader senare, fick styrelsens AU en väckt
fråga.
Innan frågan togs till styrelsemötet hade SVERAKs stambokförare fått frågan om hotet om prickning gjort
att SVERAK under nio/tio månader inte haft ett enda "allvarligare fel" och om systemet med kontroll av
"prickning" skapar mer arbete - och är värt detta arbete. Stambokföraren meddelade att detta är en svår
fråga att svara på även om uppfattningen är det går lite "upp och ned" och att de flesta klubbarna
kontrollerar mer innan registreringsanmälan sänds vidare till förbundet.
Styrelsen förde en längre diskussion om principfråga rörande prickningssystemet och om det aktuella
ärendet.
Beslutades att "prickningssystemet" av SVERAK-diplomerade uppfödare kvarstår i enlighet med tidigare
beslut.
Beslutades att, på nytt, påtala hantering av huskattbevis:
Huskattbevis är avsett för utställning och får aldrig användas som någon slags ersättning för en stamtavla
•

följaktligen får SVERAKs stambokförare inte utfärda huskattbevis för kull som inte är berättigad
för registrering i SVERAKs stambok (enligt FIFes och SVERAKs stadgar och regler)
Detta innebär att till exempel en uppfödare, som tar hand om en dräktig huskatt för att hjälpa ett
katthem, inte ska beställa huskattbevis till kattungarna. För en huskatt räcker det bra med att vara
registrerad i SVERAKs ID-register.
•

följaktligen; om den nya ägaren senare kommer på att det kan vara intressant att ställa ut denna
katt så får denne då ansöka om ett huskattbevis.
Beslutades att inte utdela "diplomeringsprick" till den uppfödare som ärende dnr 5-10-84 ursprungligen
avsåg. L Madej tillskriver uppfödare och dennes klubb och meddelar samtidigt att kullen kommer att
noteras på honkatten och därmed omfattas av 3/24-regeln.
Beslutades att på nytt informera i cirkulärutskick om vad som gäller vid ansökan om huskattbevis.

§6

Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor
A Sjödin

Personalrapport SVERAKs kansli

A Sjödin lämnade en muntlig rapport om personalstatus på SVERAKs kansli. Elina Byström har fortsatt
vikariat på SVERAKs kansli – fram till mars 2016.
Rapport

Semesterperioder/stängning december 2015/januari 2016

SVERAKs kansli kommer att ha telefontiden helt stängd mellan jul och nyår, det vill säga vecka 53.
SVERAKs stambokföring och stambokförarens telefontid kommer att vara helt stängd 151222-160105
samt 160125-0212 under stambokförare C Wennergrens semester.
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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.

§7

Ekonomi
Dnr 15-10-29:9

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport augusti 2015

Dnr 15-10-29:10

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport september 2015

Beslutades att lägga rapport för augusti 2015 till handlingarna utan genomgång.
M Wirth Färdigh föredrog siffrorna för september 2015 med bland annat följande kommentarer:
• medlemsantalet ligger i nivå med fjolårets antal
• stamtavleintäkter och diplomeringar ligger i något över budget
• stamnamn ligger över budget
• annonsintäkterna ligger tydligt under fjolårets, huvuddelen har gått in som sponsorer till WW
• programutvecklingskostnaderna ligger sammantaget i stort sett på budget
• WW-intäkterna har till stor del kommit in, utgifterna kommer under oktober månad.
Beslutades – efter genomgången – att lägga rapport för september 2015 till handlingarna.
Dnr 15-10-36:6

M Wirth Färdigh – Statistik: SVERAK-ägda katters deltagande vid SVERAKutställningar, SVERAKs-utställares deltagande vid SVERAK-utställningar (”top-ten”)

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Rapport

M Wirth Färdigh – Deltagande vid seminarium för ideell förening arrangerad av
IDEA och Swedbank

IDEA och Swedbank kommer under hösten att erbjuda kostnadsfria seminarier där man som
styrelseledamot i ideella organisationer deltar utan kostnad. Förbundsekonom M Wirth Färdigh,
ordförande A Sjödin och ekonomiansvarig på kansliet, A Färdigh har anmält sitt deltagande vid seminariet
den 13 november 2015 kl. 15-17 i Göteborg.
Under seminariet kommer bland annat att erhållas konkreta checklistor på styrelsens arbetsgivar- och
arbetsmiljöansvar samt kassörens och styrelsens arbete med organisationens ekonomi.
Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Väckt fråga

A Sjödin - Galamiddag vid World Show

Intresset för deltagande har varit mycket stort och galamiddagen är fullbokad.
Beslutades att närvarande SVERAKs styrelseledamöter deltar vid galamiddagen på förbundets bekostnad.
E Löwdin kommer inte att närvara vid Världsutställningen. U Wilderäng, L Madej och A Börje meddelade
att de avstår sin plats.
Reseräkningar

Äldre reseräkningar för godkännande

Enligt SVERAKs ekonomiska rutiner ska reseräkning/betalningsunderlag ha inkommit till kansliet inom tre
månader efter avhållen resa/aktivitet. Om betalningsunderlag inkommer senare än tre månader efter
avhållen resa/aktivitet kan utbetalning ske först efter styrelsebeslut.
Vid SVERAKs styrelsemöte nr 8/14 beslutades att A Börje och U Wilderäng skulle ingå i arbetsgruppen för
Forskningsseminarium som arrangeras i november 2015. En del resekostnader har uppstått - de flesta
kommer att betalas av Agria efter att SVERAK fakturerat.
Beslutades att ersätta A Börje och U Wilderäng uppkomna resekostnader samt heldagsuppdrag för de två
möten där deltagande skett. SVERAKs kansli, A Färdigh, ombesörjer utbetalning och fakturerar Agria
Djurförsäkring.
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§8

SVERAKs årsmöte
Årsmöte 2017 samt förberedande arbete 2016
Det är dags att förbereda årsmöte 2016 och planera årsmötesort för 2017.
Styrelsen är enig att vissa ärenden får hanteras efter en avslutad World Show och framför allt vid
styrelsemöte i december 2015 - som kommer att bli ett arbetsmöte.
M Wirth Färdigh föreslog en årsmötesplats och fick i uppdrag att kontakta konferenshotellet för en offert.
Samt kontakta hotell i närheten.

§9

Skrivelser (inkl bordlagda)
Dnr 15-10-85

Utskick till samtliga SVERAK-klubbar; ”Arrangemang av prisutdelningen SVERAKs
Årets Katt 2015

Dnr 15-10-85:3

Enskild kattklubb – Intresseanmälan

En ansökan har inkommit från en erfaren utställningsarrangör som under årens gång arrangerat bra och
välbesökta utställningar – samt dessutom tidigare åtagit sig prisutdelning för Årets Katt och genomfört
detta med framgång.
Beslutades att prisutdelningen av tävlingen Årets Katt 2015 kommer att äga rum i samband med Nerikes
Kattklubbs utställning den 23 januari 2016 i Örebro. E Porat deltog inte i beslutet.
Beslutades att M Sundqvist tillskriver klubben och meddelar styrelsens beslut – och tackar för ansökan.
Dnr 15-10-86

Utställningsledamöter – Förslag till upprop: ”Vill ni arrangera SW 2018?”

2018 är det återigen dags för Scandinavian Winner Show i Sverige. Datumet är bokat till helgen den 7 - 8
mars 2018.
Beslutades att sända information till SVERAK-klubbarna om hur de ansöker om detta arrangemang.
Ansökan ska vara SVERAKs kansli tillhanda senast 160229.
Beslutades att SVERAKs kansli sänder uppropet om SW till SVERAK-klubbarna genom cirkulärutskick och
SVERAKs hemsida.
Dnr 11-10-121:18

För kännedom: Via uppfödaren - Från Kammarrätten i Jönköping efterlyser
underlag till överklagande av förvaltningsrättens dom (rörande parning mellan Bblodgruppshonor och A-blodgruppshanar)

Ref protokoll nr 6/14.
A Börje och M Wirth Färdigh har haft kontakt med berörd uppfödare och översänt tidigare sammanställda
underlag som kompletterande handlingar till överklagandet. Förbundet avvaktar och inväntar den
fortsatta utvecklingen.
Dnr 15-10-31

Enskild person med anledning av skrivelse från SVERAKs styrelse

Delar av korrespondensen har sänts av avsändaren själv – till styrelsen med flera.
Beslutades att lägga ärendet till handlingarna.
Dnr 7-10-163:30

Assistentskjortansvarig – Fråga om framtiden

Två av SVERAKs assistentskjortansvariga, Anna-Karin Rahm och Birgitta Schmidt, har tidigare avsagt sig
uppdragen. Efter vädjan från SVERAKs styrelse fortsatte de sitt uppdrag under 2015 eftersom styrelsen
planerade andra rutiner för hantering av skjortorna.
2015 har hittills varit ett mycket intensivt år - inte minst med tanke på världsutställningen - och ändrad
hantering har ännu inte konkretiserats även om tankar finns om förändring.
Beslutades att utställningsledamöterna kontaktar A-K Rahm och B Schmidt och vädjar om ytterligare
förlängd "uppsägningstid". Frågan om hantering tas upp på nytt vid möte nr 6/15.
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§ 10

Arbetsgrupper och projekt

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

*

Bordlagt
möte nr 4/15

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

Beslutades om fortsatt bordläggning.
"Mina Katter"

Utveckling pågår

Allt fler använder programmet "Mina Katter" vid anmälan till utställning arrangerad av SVERAK-klubb.
Programmet utvecklas kontinuerligt och på sikt kommer viss egen administration av katter att kunna ske
("kastrering" och "somnat in").
Det har däremot visat sig att många som en följd av online-anmälan inte läser klubbens
utställningsinbjudan där viktig information finns. På sikt kommer därför förtydligande att finnas om att
"Anmäl"-knappen är att jämställa med underskrift och att man följer regelverk med mera.
Annonssidan som ska administreras genom Mina Katter kommer att ta förnyad fart senare under
2015/början av 2016.
Aladdin – Utställningsprogram

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

Rapport

Utveckling av Aladdin

Under hösten har fokus hos programutvecklaren varit Aladdin och tre nya versioner har släppts.
Utvecklingen har bland annat gett ökade möjligheter att göra domarfördelning genom att exempelvis dela
en färggrupp.
World Winner 2015

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

Väckta punkter

- rapport och för beslut

SVERAKs styrelse tycker det är fantastiskt roligt att det är så många katter anmälda till World Show - och
antalet anmälningar är i sig otroligt detta jubileumsår- 1955!
A Sjödin väckte fråga ekonomisk fråga om att göra en välkomstpåse (med lite gott i) att finnas i domarnas
rum vid ankomst.
Beslutade att välkomstpåse får kosta maximalt 100 kr/domare (ej alkoholhaltiga drycker i enlighet med
SVERAKs stadgar). A Sjödin åtog sig inköp och iordningsställande av "välkomstpåsar".
Beslutades att domare vid utställningen samt utställningsfunktionärer på plats erhåller en SVERAK-pin.
Assistenter i SVERAK

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

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 11

Myndigheter

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

Dnr 6-10-96:90

Jordbruksverket – Minnesanteckningar från Smittskyddsrådets möte 150902

Agenda vid smittskyddsrådets telefonmöte 150902 var bland annat:
• aktuellt från Jordbruksverket
• hållbarhetsfrågor
• djurvälfärd, se över djurskyddsförordningen
• AMR, antibiotikafrågan
• nya elektroniska ansökningssystem
• handlingsplan antibiotika inklusive kommunikationsstrategi.
Ingen SVERAK-representant hade möjlighet att delta vid detta telefonmöte.
Nästa TEMA-möte avhålls 151202 i Jönköping.
Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Styrelseprotokoll nr 5/15, 10 oktober

sid 5 (9)

Dnr 15-10-67:2

Jordbruksverket – Besked att djurskyddskonferens är flyttad till 160119 (från
151125)

För kännedom och lades till handlingarna. E Löwdin, som kommer att representera förbundet, har redan
fått besked om ändring av datum.
Dnr 15-10-87

Representant för länsstyrelsen i Hallands län – fråga om informationsutbyte mm

Dnr 15-10-87:2

Komplettering till ovanstående – rörande ”trubbnosar”

Skrivelsen är sänd av länsveterinär i Hallands län som är utsedd att vara förbindelselänk mellan
länsstyrelsen Halland och SVERAK.
Länsstyrelsen Halland vill gärna ha mer informations- och erfarenhetsutbyte rörande olika ämnesområden
vid tillsyn av djur- och smittskydd. Styrelsen tycker det är mycket bra att dylik kontakt upprättas och att
SVERAK måste synas mer av myndigheter och kommuner.
Beslutades att A Börje och U Wilderäng kontaktar länsveterinären för ett första diskussionsmöte.
Remisser

Dnr 15-10-24:3

Jordbruksverket – Remissammanställning och ny föreskrift; Frivillig organiserad
hälsokontroll av husdjur (SJVFS 2015:17 – saknr 152)

Beslutades att lägga till handlingarna.
Dnr 15-10-80

Jordbruksverket – Remiss om obligatorisk hälsokontroll avseende koccidos hos
slaktkyckling (SJVFS 205:16 – saknr K21)

Dnr 15-10-80:3

Jordbruksverket – Remissammanställning och ny föreskrift

Beslutades att lägga till handlingarna.
Beslutades att framöver kommer inte dylika remissunderlag - som ligger utanför SVERAKs verksamhetsområde och kompetens - att behandlas/besvaras.
Dnr 15-10-89

Regeringskansliet, Näringsdepartementet - Kontrollmyndighetens rätt till tillträde
enligt djurskyddslagen (1988:534)

Beslutades att styrelsen - och framför allt A Börje och U Wilderäng - inkommer med synpunkter till A
Sjödin som besvarar remissen enligt sedvanliga rutiner. Remissvar senast 151127.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 15-10-13:6

Ny genväg I snåriga reseregler

"Att vilja ha med sin hund eller katt på resan blir allt vanligare. Beroende på vilket land djuret besökt skiljer sig
reglerna för att resa tillbaka in i Sverige. För att underlätta för reseplanerande hund-, katt- och illerägare lanserar nu
Jordbruksverket Reseguiden där man på några klick kan få fram de regler som gäller för olika resedestinationer.
Guiden är till för den som vill resa med hundar, katter eller illrar till Sverige från ett annat land. Genom att svara på
fem frågor kommer guiden att leda fram till just de regler som gäller för den aktuella resan."

Beslutades att E Porat kontaktar Jordbruksverket om en engelsk version av denna guide.

§ 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 15-10-31:10

Agria – Anteckningar från möte 150826 med gruppen för
Forskningsseminarium 2015

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
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Dnr 15-10-45:7

Agria – Förslag till möte för diskussion om ”Cat Breed Profile”

Beslutades att bjuda in representant från Agria vid styrelsemötet 151212 under förutsättning att Agria har
något nytt att presentera, exempelvis ett avelsprogram för en eller två raser och/eller andra/nya rön. Om
det inte finns detta och det blir samma presentation som vid SVERAKs årsmöte 2015 blir det inte aktuellt
med deltagande vid decembermötet. A Börje kontaktar Agria.
Dnr 14-10-9:2

SSVO, Svenska ögonpanelen ”Adnexagruppen” – Informationstext

Bordlagt vid möte nr 2/15, 3/15 och 4/15
Beslutades att U Wilderäng kontaktar "Adnexagruppen" och ber att få ta del av Svenska Kennelklubbens
svar och agerande i frågan. Enligt uppgifter i informationstexten föreligger det större problem på hund än
på katt.
Dnr 15-10-88

Försäkringsbolag Svedea vill presentera sitt koncept

Beslutades att M Wirth Färdigh i detta skede rekommenderar annons i Våra Katter under 2016.
Information

Föreläsning SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Uppsala 151203

E Porat informerade att hon är inbjuden att föreläsa på SLU - för veterinärer och veterinärstudenter,
djurhem med flera. Vid tidigare tillfälle - för några år sedan - var detta mycket uppskattat.
Beslutades att E Porat erhåller heldagsuppdrag för föreläsning vid detta arrangemang.
Väckt fråga

SVERAK som Agrias samarbetspartner

Vid detta möte fanns flera pressmeddelanden från Agria. Synpunkter framfördes att Agria inte nämner
SVERAK någonstans i något pressmeddelande - vare sig i löptext eller med notering om samarbetspartner.
Detta uppfattar styrelsen som ytterst beklagligt!
Beslutades att styrgrupp för samarbete med Agria tar med denna synpunkt vid nästkommande möte.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 15-10-47:9

Agria - ”Vad göra om du kör på en katt”

Hela pressmeddelandet finns på Agrias hemsida
”Varje år råkar hundratals katter illa ut i trafiken. Även om katter utomhus ofta är försedda med reflexhalsband och
alla möjliga försiktighetsåtgärder kan olyckan vara framme. Det här ska du tänka på om det går så illa att du kör på en
katt.
Om du kör på en katt:

•
•
•
•
•
•

Stanna bilen, ställ ut varningstriangel - värna om din egen säkerhet
Se efter hur det gick för katten
Ring polisen – du har anmälningsplikt
Ge första hjälpen om det är möjligt - läs mer här
Ring djurägaren om kontaktuppgifter finns på halsbandet
Se till att katten snarast kommer till en veterinär
Se efter hur det gick med katten Stanna alltid för att se efter hur katten mår. Det är inte ovanligt att en katt som blivit
skadad gömmer sig i ett dike eller trots sina skador tar sig en bit från själva olycksplatsen. Ta dig tid att leta intill vägen
och försök minnas hur katten såg ut om den sprang iväg.
Om du lyckas få tag på katten så försök att skapa dig en uppfattning om hur skadad den är. Är den illa skadad är det
bra om du försöker ge första hjälpen. Ta sedan katten till en veterinär så snart som möjligt. Var då försiktig när du
lyfter katten och linda gärna en filt eller handduk om den, så att den inte försöker fly. Även om katten ser ut att må bra
kan den ha fått inre skador som ger symptom först senare.
Ring polisen Som bilförare har du anmälningsplikt om du kör på en katt och är skyldig att ringa polisen för att anmäla
olyckan. Du har aldrig rätt att avliva katten på plats för att förkorta dess lidande. Den bedömningen måste göras av
polis eller veterinär. Många katter som ser illa tilltygade ut kan räddas med rätt behandling.
Vilket ansvar har bilförare? Bilförare som håller sig till trafikreglerna och har oturen att köra på en katt som springer
ut anses inte vara som ansvarig för olyckan. Då är det vanligtvis så att du inte är skyldig att ersätta kattägaren för
skador på katten eller räkningar från veterinär. Har bilföraren agerat vårdslöst och som en följd av det kört på en katt
kan situationen bli en helt annan.
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Dnr 15-10-47:7

Agria - ”Färre fallande katter”

Hela pressmeddelandet finns på Agrias hemsida
”Varje år får Agria Djurförsäkring in ett hundratal skadeanmälningar från kattägare vars katter som skadat sig när de
har ramlat ned från balkonger. Men efter Jordbruksverkets reglering har den långsiktiga trenden vänt, fler djurägare
tar ansvar och färre katter faller till marken från balkonger.

Dnr 15-10-47:8

Agria - ”Ny reklamfilm; Oändlig kärlek med valpar och kattungar”

Hela pressmeddelandet finns på Agrias hemsida
”Ny reklamfilm: Oändlig kärlek med valpar och kattungar
I dag börjar en ny filmfavorit att rulla på TV4. Efter succéerna med den lilla söta Bustervalpen kommer nu inte bara en
utan hela tjugofem hundvalpar tillsammans med lika många kattungar att charma och beröra ända in i våra hjärtan.
Den härliga sockerchocken kryddas med låten ”Everlasting Love”. ”

Dnr 15-10-47:10

Agria - ”Nya Agria Avel – en riktigt trygg avelsförsäkring för katt”

Hela pressmeddelandet finns på Agrias hemsida
”Nya Agria Avel – en riktigt trygg avelsförsäkring för katt
Nu lanseras nya Agria Avel med flera nyheter som förbättrar tryggheten ännu mer för dig som har katt i avel.”

Dnr 15-10-47:11

Agria – ”Katternas 10-i-topp: Svenskarna gillar populär trasdocka”

Hela pressmeddelandet finns på Agrias hemsida
”Katternas 10-i-topp: Svenskarna gillar populär trasdocka
Katten är vårt mest populära sällskapsdjur. Högst på tio-i-topplistan regerar den ohotade huskatten som behåller sin
position på kökssofforna. På andra plats kvalar den populära ragdollen in. Det visar kattstatistik från Agria
Djurförsäkring.”

Dnr 13-10-113:10

Forskningsnyheter från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet - Nyhetsbrev nr 9/15
”Förekomst av diabetes hos katter i Sverige”

Hela nyhetsbrevet finns på SLUs hemsida
Utdrag från nyhetsbrevet:
”Förekomst av diabetes hos katter i Sverige
Katter kan drabbas av välfärdssjukdomen diabetes, men hur vanlig sjukdomen är vet man inte så mycket om. Kattens
diabetes liknar människans typ 2-diabetes, och förknippas liksom denna med vår västerländska livsstil. Övervikt och
inaktivitet ökar risken att drabbas för både katter och människor. För att ta reda på vilka katter som oftare får
diabetes har vi använt oss av data från över 500 000 katter försäkrade i Agria. Databasens storlek gör att vi kan
undersöka hur vanlig sjukdomen är i förhållande till ras, ålder och kön.
Våra resultat visar att hankatter har en dubbelt så hög risk att drabbas av diabetes som honkatter. Bland raskatterna
har burma, russian blue, norsk skogkatt och abessinier en förhöjd risk, medan bengal, birma, perser, ragdoll och
brittiskt korthår har en lägre risk. Huskatter har en något högre risk än raskatter. Medelålders och äldre katter är mest
drabbade. Resultaten hjälper oss att hitta katter i riskzonen för diabetes, så att förebyggande åtgärder kan sättas in
för att förhindra att sjukdomen utvecklas.”

§ 13

Disciplinnämnd

Styrelsens kontaktperson mot DN: L Madej

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 14

Internationellt samarbete
Dnr 15-10-81:2

FIFe – Svar rörande fråga om dispens

A Sjödin deltog inte i vare sig diskussion eller beslut. E Porat agerade mötesordförande under denna
punkt.
Vid SVERAKs styrelsemöte nr 4/15 diskuterades 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. Vid styrelsemötet beslutades att sända dispensansökan till FIFes styrelse att GFs beslut
skulle gälla interimistiskt från 1 oktober 2015 (i stället för 1 januari 2016).
>>
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<<
FIFes styrelse beviljade inte dispensen.
Information har publicerats på SVERAKs hemsida:
Information till dig som ställer ut på WW2015
SVERAKs styrelse har skickat en dispensansökan till FIFes styrelse gällande dispens att motionen om att
vinnarutställningarna ska anses som "landsoberoende" skulle börja gälla redan från detta år och årets World Show i
Malmö.
Tyvärr blev svaret från FIFes styrelse NEJ på detta. (Annette Sjödin deltog inte i beslutet.)
Vi beklagar naturligtvis detta och hoppas att de av våra utställare som behöver få utländska certifikat hinner åka
utomlands innan årets World Show. Utställningen kommer alltså att räknas som en svensk utställning (dock inte
poänggrundande till Årets Katt).

Beslutades att - med beklagande över FIFes beslut - lägga skrivelsen till handlingarna.
Domare och elever

Dnr 9-10-103:10

§ 15

F.k. från FIFe – Bertil Johansson – avsäger sig sin FIFe-domarstatus kategori II

Ärenden för kännedom
Inga ärenden förelåg mötet.

§ 16

Övriga frågor
Inga övriga frågor väcktes.

§ 17

§ 18

Nästa styrelsemöte
nr 6/15

151212-13

SVERAKs kansli

nr 7/15

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

Mötets avslutande
A Sjödin tackade alla för dagens konstruktiva och effektiva styrelsemöte.

Borås 2015-10-12
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:
Torslanda 2015-10-13

Borås 2015-10-12

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh
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