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---------------------Utskick nr 3/15 - Cirkulärskrivelse via e-post 151015-------------------Bilagor till detta utskick:
•
•
•
•
•
•

Halvårsrapport för perioden januari-juni (dnr 15-10-29:7 – beklagar sent utskick)
Motionsdagsdags! Blankett och information finns på hemsidan
Upprop Årets Profil 2015 (dnr 15-10-43:2 – sista nomineringsdag 1 december 2015)
Beställningsblankett Kattens Dag – information och blankett finns på hemsidan
Upprop ”Ansök om SW 2018” (dnr 15-10-86:2)
Affisch World Winner (med reviderad RC-logo)

----------------------------------------------Förbundsinformation--------------------------------------Andra viktiga datum

World Show i Sverige – NU KÖR VI!!
Vi närmar oss nu en fantastisk helg i Malmö!! Vem hade
kunnat ana att antalet anmälda katter – detta WW
under detta jubileumsår – blev

1955!!

Dan Mikkelä har gjort en jättefin affisch som han skickat
i ett direktutskick till SVERAK-klubbarna. Vi upprepar
uppmaningen; Hjälp oss att fylla Malmömässan till
bristningsgränsen med besökare genom bland annat
denna affisch som vi gärna vill ha spridd till alla och
envar.

24-25 oktober

WORLD SHOW i Malmö!!

29 november

1:a ADVENT - Kattens Dag

1 december

Motioner till SVERAKs årsmöte 2016
ska vara SVERAKs kansli tillhanda

12-13 december Styrelsemöte nr 6/15 i Borås
15 januari

Ärende/fråga (ej motion) som
ansluten klubb väcker till behandling
ska vara SVERAKs kansli tillhanda

Missa inte att delta vid Forskningsseminarium i
Stockholm den 21 november
Julannons i Våra Katter – ingen kostnad för klubb

Skriv gärna ut den och dela ut till alla intresserade, sätt
upp den hos veterinärer, Zoo-butiker mm.
På tal om WW…
Då Aladdin kommer att köras online under WW med en
enorm mängd katter och datorer, så behövs full koll på
serveraktiviteten runt denna helg.
Detta innebär att mellan 22-27 oktober ombeds alla–
bortsett från WW-administratörer - att inte arbeta i
Aladdin. Detta gäller i synnerhet den 23-25 oktober.
SVERAKs kansli under december 2015/januari 2016
Kansliet har jul- och nyårsstängt vecka 53 – mellan jul
och nyår
…även om viss bemanning finns i bokslutstider…
SVERAKs stambokföring och stambokförarens
telefontid kommer att vara helt stängd under perioden
den 22 december – 5 januari samt den 25 januari-15
februari - under Cecilia Wennergrens semester.
Uppmana gärna era medlemmar att skicka in
registreringsanmälningar och stamnamnsansökningar i
så god tid som möjligt.

Tiden går fort och nu lackar det snabbt mot juletid och
julefröjd!
Att annonsera i julnumret av Våra Katter är ett utmärkt
tillfälle att önska alla tidigare och kommande
kattvänner, kattungeköpare och uppfödarkollegor en
riktigt God Jul! Planera och boka redan nu!
Nyhet! SVERAK-kattklubb erhåller julhälsning som
visitkortsannons utan kostnad! Viktigt att tänka på är
att samma rutiner gäller som för "vanlig" annonsbokning.
Repris av tidigare annons? Har du tidigare annonserat i
tidningen och vill ha samma annons igen? Meddela
detta - och i vilket julnummer annonsen var med i samtidigt med bokningen som sker till SVERAKs kansli
senast den 10 november. Annonsunderlag ska vara
redaktören tillhanda senast den 24 november.
Läs mer på hemsidan.
Välkommen med din bokning!
..och uppmana gärna era klubbmedlemmar att
annonsera!
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Den 23 januari 2016 – Prisutdelning Årets Katt i Örebro

SVERAKs containrar

Den 10 september sändes ett utskick med
intresseförfrågan att arrangera prisutdelningen för
Årets Katt 2015.

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.

En ansökan har inkommit och vid styrelsemöte nr 5/15
beslutades att evenemanget kommer att äga rum i
samband med Nerikes Kattklubbs utställning den 23
januari 2016.
VIKTIGT om huskattbevis
Vid styrelsemöte den 10 oktober diskuterades bland
annat huskattbevis (igen).
Styrelsen klargjorde på nytt att:
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.

Har en klubbmedlem somnat in?
Tänk på att ni som klubb har möjlighet att genom Våra
Katter skriva några minnesord över en bortgången
medlem – ibland känd i kattvärlden som domare eller
större uppfödare. Dessa ord betyder mycket – inte
minst för anhöriga och närstående kattvänner. Frågor
och funderingar – kontakta Våra Katters redaktion.
Hur medlemsansvarig kan hantera borttag från
registren – läs mer på SVERAKs hemsida.
SVERAK tolkar inte lagtext!
Diskussion förekom vid SVERAKs årsmöte om
civilrättsliga tvister och vad detta kan – och har –
påverkat förbundet emellanåt.
OBSERVERA! SVERAK tolkar inte exempelvis
konsumentköplagen vid tvistemål mellan köpare/säljare
(SVERAK-uppfödare). Då hänvisas till kontakt med
konsumentvägledare/tingsrätten i den kommun du bor.
Köp och försäljning av djur lyder tyvärr inte under
någon egen lag, utan följer i dagsläget bestämmelserna
om lös egendom/vara.
SVERAK agerar inte - och företräder inte enskilda
personer - i civilrättsliga tvister!

Samtliga burpoolscontainrar har med åren blivit slitna trasiga och rostiga - och behovet av nya har varit stort.
Detta kommer nu att åtgärdas eftersom fyra nya
containrar är beställda och leverans sker under
oktober/november. Ompackning av materialet i
nuvarande containrar till ny kommer att ske – bland
annat av Michael Wirth Färdigh och Elina Byström
(SVERAKs kansli, vikarierande utställningsansvarig) –
och förhoppningsvis kommer nya fräscha burpoolar att
tas i drift allt eftersom.
Den femte containern som ”skrotas” kommer att
placeras i Gnosjö och innehålla ”reservburar” med
mera.
Ny kategoriindelning från 1 januari 2016
Under många år har indelningen inom kategorierna
diskuterats och vid FIFes General-församling 2013
beslutades slutligen att ny indelning gäller från den 1
januari 2016. (kategori t.o.m. 151231 inom parentes):
Kategori I – tävlande i färg
Exotic (I), perser (I), ragdoll (II), helig birma (II) och
turkisk van (II).
Kategori II - tävlande i grupp
American curl, la perm, maine coon, neva masquerade,
norsk skogkatt, sibirisk katt och turkisk angora (samtliga
från tidigare kategori II).
Kategori III - tung och mediumtyp
Bengal, burmilla, brittiskt korthår, burma, chartreux,
cymric, europé, kurilean bobtail, korat, manx, egyptian
mau, ocicat, singapura, snowshoe och sokoke (samtliga
från tidigare kategori III).
Kategori IV (orientalisk och elegant typ, hårlösa och
rexar)
Abessiner (III), balines (IV), cornish rex (III), devon rex
(III), don sphynx (III), german rex (III), japanese bobtail
(III), orientaliskt korthår och långhår (IV), peterbald (IV),
russian blue (III), siames (IV), somali (III) och sphynx (III).
Denna förändring påverkar utställningsprogrammet
Aladdin. M Wirth Färdigh kommer att genomföra
ändringarna/uppdatera kategorierna i SVERAKs
stambok så snart den sista utställningen under 2015
avhållits – dock senast den 6 december 2015.
Från den 1 januari 2016 gäller även (bland annat) att
brittiskt långhår (BLH) är godkänd som preliminär ras
och brittiskt korthår ändrar EMS--kod till BSH och
seychellois korthår (SYS) blir vitfläcks siames (SIA *
01/02/03) och seychellois långhår (SYL) blir vitfläcks
balines (BAL * 01/02/03)

Ha en fortsatt härlig höst!

