SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/15
fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 12 december 2015 kl. 8.55 – 17.50 samt
söndagen den 13 december 2015 kl. 9.00 – 14.10
SVERAKs styrelse

Ej närvarande styrelse

Närvarande

Vice ordförande Eva Porat

Ordförande Annette Sjödin

PR-ledamot Ewa Löwdin

Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh

Avels- och hälsoledamot 2 Ulrica Wilderäng

Regelledamot Lars Madej
Avels- och hälsoledamot 1 Anna Börje

Övriga närvarande

Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist

SVERAKs kansli, Cecilia Wennergren, protokollförare

Utställningsledamot 2 Lotta Kragh

SVERAKs kansli, Agneta Färdigh

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.
E Porat, U Wilderäng och E Löwdin hade meddelat ej närvaro.
M Wirth Färdig och A Färdigh hade meddelat att de kommer efter lunch (ankom 13.50 lördag)
L Hammar trädde därmed in som ordinarie ledamot.

§2

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

§3

Fastställande av dagordning och ärendelista
Beslutades att efter några kompletteringar fastställa ärendelistan. Dagordningen anpassades så att M
Wirth Färdigh kunde närvara på §6, §7 och §10. §8 flyttades helt till söndagen då även §15 – §18
behandlades. På söndagen gick man även tillbaka till §6 (sista ärendet) samt §7 (sista ärendet).

§4

Föregående mötesprotokoll
Dnr 15-10-41:5

Styrelseprotokoll nr 5/15 fört vid styrelsemöte 151010

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

Dnr 15-10-74

Tillskriv FIFe bland annat om Kina och Schweiz

Revidering av beslut i protokoll nr 4/15: Beslutades att endast tillskriva om Kina, då det enligt L Madej inte
är ett problem i Schweiz.
Dnr 14-10-97

Kontrollera med genetiker om intresse av projekt i forskningssyfte

Revidering av beslut i protokoll nr 5/14: Beslutades att stryka punkten, då förbundet numer samarbetar
med SLU och deras doktorander (se tex dnr 14-10-108).

Sammanställa rutiner för hur DN ärenden skall hanteras
Revidering av beslut i protokoll nr 2/14: Beslutades att stryka punkten, då alla ärenden till DN är unika.

§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

§6

Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor
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 alla omgående tar fram och sänder underlag och förslag till kansliet.
Dnr 15-10-43

Nomineringar Årets Profil 2015

A Sjödin och M Sundqvist deltog ej i beslutet.
10 stycken enskilda medlemmar har blivit nominerade. Styrelsen har gått igenom nomineringarna och valt
ut de 5 som kommer att bjudas in till SVERAKs årsmöte 2016, där vinnaren kommer att presenteras.
Beslutades att A Sjödin bjuder in berörda.
Muntlig

Trådlöst nätverk på kansliet

En önskan från flera närvarande i styrelsen om att installera trådlöst nätverk på kansliet varvid M Wirth
Färdigh omgående erbjöd sig att se till att det blir installerat.

§7

Ekonomi
Dnr 15-10-29:11

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport oktober 2015

Dnr 15-10-29:12

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport november 2015

Beslutades att lägga rapport för oktober 2015 till handlingarna utan genomgång.
M Wirth Färdigh föredrog siffrorna för november 2015 med bland annat följande kommentarer:
• medlemsantalet ligger i nivå med fjolårets antal
• stamtavleintäkter, stamnamn och diplomeringar ligger i något över budget
• utställarpengen ligger något under budget
• annonsintäkterna ligger tydligt under fjolårets
• WW2015 – ett fåtal reseräkningar och en underhållningsfaktura saknas ännu
• programutvecklingskostnaderna ligger sammantaget över budget pga arbete med Aladdin.
Beslutades – efter genomgången – att lägga rapport för november 2015 till handlingarna.
Dnr 15-10-102

M Wirth Färdigh – Rapport efter deltagande vid seminarium för ideell förening
arrangerad av IDEA (arbetsgivarförbundet för ideella föreningar) och Swedbank
151113

M Wirth Färdig och kansliet, A Färdigh deltog, tyvärr fick A Sjödin förhinder att deltaga.
Mötet hade varit givande med bra information att fundera vidare över. Några punkter som särskilt lyftes
fram var att föreningens stadgar ska innehålla tydliga mål och riktlinjer som föreningen har – vem som
helst som läser stadgarna ska kunna förstå föreningens mål och syften samt att styrelseledamöter ska vara
lojala, dvs stå bakom beslut även om de vid omröstning har röstat emot beslutet, såvida de inte har
reserverat sig mot beslutet.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Beslutades att se över möjligheten om föresläsning i ämnet på årsmötet i Göteborg, M Wirth Färdigh
kontaktar föreläsarna.

Styrelseprotokoll nr 6/15, 12-13 december 2015

sid 2 (9)

Dnr 13-10-89:5

M Wirth Färdigh – Rapport om förändrat antal containrar (från fem till fyra) samt
förslag till försäljning av SVERAKs burar från en container

Förslag att sända ut intresseförfrågan till samtliga SVERAK-klubbar då det nu finns 16 rack med 14 burar i
varje (samt benbockar) stående hos vår leverantör i och med skrotningen av en container.
Endast hela rack med tillhörande benbockar erbjuds, inga delningar – detta av arbetsmiljö- och
säkerhetsmässiga skäl.
Allt erbjuds i befintligt skick.
Beslutades att sända ut förfrågan till alla klubbar, ett rack med tillhörande benbockar kostar 7.500kr.
Beslutades att klubben själv betalar den faktiska fraktkostnaden, eller hämtar själva i Gnosjö.
Beslutades att M Wirth Färdig ordnar intresseförfrågan med sista svarsdag 31 januari 2016.
Dnr 15-10-39

M Wirth Färdigh - Sammanställning av hotellofferter årsmöte 170318-19

Offerter från fyra olika hotell och orter har sammanställts.
Beslutades att M Wirth Färdigh förhandlar med föreslaget hotell.
Väckt fråga

Tävlingsledamöter - Årets Katt 2015 inklusive prisutdelning

L Hammar och M Wirth Färdigh erbjöd sig att packa upp och hjälpa till, då M Sundqvist och E Porat (som är
närvarande) är upptagna med annat under själva dagen.
Beslutades att L Hammar och M Wirth Färdigh packar upp pokaler och är behjälpliga under
prisutdelningen.
Denna fråga väcktes under §12 – rapport från Zoorf-mässan, varvid M Wirth Färdig ej deltog i frågan

Väckt fråga

L Hammar och M Sundqvist – Zoorf-mässan

I samband med Zoorf-mässan beslutade deltagande representanter från förbundet att bjuda de
deltagande kattägarna som hjälpte till i SVERAK-montern på lunch ur egen ficka. Äskande att få beslut i
efterhand att det är ok att förbundet tar denna kostnad (ca 10-15 luncher).
Beslutades i enlighet med förslaget, kvitton sänds på sedvanligt sätt med reseräkning.
Väckt fråga

M Wirth Färdig – Tryckeri till Våra katter 2016

Förslag att även under 2016 använda oss av Åtta.45 Tryckeriet AB.
Beslutades i enlighet med förslaget, M Wirth Färdigh åtgärdar.

§8

SVERAKs årsmöte
Genomgång av motioner och praktiska frågor
Ett fåtal motioner har inkommit. Dessa diskuterades och bereddes. L Madej sänder komplett lunta så snart
som möjligt till kansliet dock senast den 15 januari, 2016.
Årsberättelse
De olika delarna inom verksamheten delades på olika styrelseledamöter, text till årsberättelsen skall vara
kansliet tillhanda senast den 15 januari, 2016. A Sjödin åtog sig att sammanställa den slutliga berättelsen
tillsammans med kansliet, A Färdigh.
Dnr 15-05-5

Jubileumsgruppen för festligheter till årsmötet – fråga om budget

I samband med årsmötet 2015 erbjöd sig några av klubbarna i Göteborg (SPIN, VK och ÄK) att arrangera
2015 års uteblivna festligheter till årsmötet 2016, nu efterfrågas en budget för detta.
Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar gruppen och meddelar budget.
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15-10-104

E Löwdin – Förslag på minienkät till klubbar

Rörande aktiviteter för medlemmar som inte bara är intresserade av avel och utställning
Beslutades att ej distribuera föreslagen enkät.

§9

Skrivelser (inkl bordlagda)
Dnr 7-10-72:9

Jordbruksverkets referensgrupp för husdjursgenetiska resurser

Kontakt med JV började redan 2007 rörande begäran om hjälp att ta fram kriterier för samling, lagring och
användning av husdjursgenetiskt material. Förbundet ansåg då att det finns ett bevarandeansvar för
europé som kan anses vara en svensk kattras i denna fråga. L Madej gjorde påstötningar under 2008 och
2009 utan respons men nu verkar det som projektet har fått nystart rörande att inkludera tamkatten.
Beslutades att L Madej kontaktar A Lekander i referensgruppen.
Dnr 15-10-90

Rasring rörande anmälan – brott mot SJVF 2008:5 – godkänd parning mellan PRAbärare (för kännedom)

Dnr 15-10-90:2

Kompletterande handling

Förbundet har erhållit en kopia, för kännedom, på en anmälan till Länsstyrelsen samt en skrivelse
adresserad till förbundet.
Beslutades att lägga ärendet till handlingarna.
Dnr 15-06-180:2

SVERAK-klubb – Överklagan/begäran om omprövning - avslag på
stamnamnsförslag

Av FIFe stamnamnssekreterare avslaget stamnamnsförslag per 150917.
Beslutades att tillskriva FIFes styrelse och begära omprövning av beslut. Kansliet, C Wennergren åtgärdar.
Dnr 14-10-108:2

M Wirth Färdigh – Rapport från personligt möte med person från SLU om
examensarbete (inavelsgrad hos raskatter och kullstorlek mm)

Arbetet syftar till att hitta eventuella samband mellan inavelsgrad hos raskatter och kullstorlek, samt att
hitta eventuella samband mellan årstid och kullstorlek. Raser som kommer att undersökas är PER, NFO,
SBI, ABY, BUR samt SIA
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna samt be om att få ta del av rapporten/arbetet. M Wirth
Färdigh åtgärdar.
Dnr 15-10-103

SVERAK-klubb – Veterinärintyg för katt anmäld till utställning

L Kragh deltog ej i beslutet.
Fråga om anmälningsavgiften skall återbetalas eller ej. Detta då utställaren inte i förväg meddelat
katternas frånvaro efter att denne troligen blivit stoppade i veterinärkontrollen finner inte styrelsen att
arrangerande klubb är betalningsskyldig. Styrelsen rekommenderar dock klubben att i detta fallet
återbetala till utställaren då ett missförstånd kanske skett, detta då utställaren har ett korrekt intyg från
annan veterinär men inget intyg från utställningens veterinär (som är det korrekta vid stopp i
incheckningen).
Beslutades att M Sundqvist besvarar klubben

§ 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

Motion är skriven i ämnet.
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Dnr 10-10-155:29

Rapport från möte med Ninetech i Göteborg 151116

L Kragh och M Wirth Färdigh deltog. Kansliet, A Färdigh som skulle varit med fick tyvärr förhinder.
Mycket positivt möte med bland annat avstämning av Aladdin under världsutställningen samt vissa
synkroniseringsproblem mellan databaserna. Framför allt diskuterades dock vidareutvecklingen av fler
funktionaliteter av ”Mina Katter”:
• annonssida för uppfödare ”raskatter.com”
• interface för ägarändring
• interface för att se om alla nödvändiga intyg innan avel är ok
• interface för att elektroniskt sända in registreringsanmälningar direkt till kansliet
• interface för ID-registrering av sina katter
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna

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

Aladdin har nu gått in i en ny fas där det mer handlar om underhåll och inte ett projekt.
Beslutades att avsluta projekt Aladdin per den sista december 2015.
”Nytt” projekt: Raskatter - Annonssida
Arbetsgrupp: L Kragh, M Wirth Färdigh och Agneta Färdigh, SVERAKs kansli

Dnr 13-10-61:5

M Wirth Färdigh – Rapport efter möte med programutvecklare – nu kör vi igång
projekt för annonssidan för SVERAK-uppfödare!

Utdrag från protokoll nr 5/14:
Vid styrelsemöte nr 2/13 presenterade SVERAKs kansli, A Färdigh ett förslag till annonssida där SVERAK-uppfödare utan kostnad,
interaktivt och enkelt skulle kunna annonsera om sin uppfödning, avelshanar och katter/kattungar genom inloggning till en
webbaserad sida. Grundkrav för inloggning skulle vara medlemskap i SVERAK-klubb (huvud- eller familjemedlem) samt person- och
medlemsnummer i Sesam.
Detta inloggningsförslag blev grunden till sidan ”Mina Katter” som skapats och som just nu testkörs för online-anmälan. Därför är det
naturligt att fortsätta att bygga ut denna applikation.
A Färdigh har gjort ett uppdaterat förslag till annonssida – baserat på ”Mina sidor” och detta underlag har sänts till L Kragh för
synpunkter.
Förslag: SVERAK tillsätter en ny projektgrupp att arbeta fram annonssidan ”Raskatter.nu”.
Förslag: Projektgruppen (arbetsgruppen) består av L Kragh, M W Färdigh samt SVERAKs kansli A Färdigh.
Förslag: Styrgrupp är K Wikström.
Beslutades i enlighet med förslaget.

Styrgruppen för IT har meddelat att projektet kommer att startas redan i år.
Kansliet, A Färdigh förevisade en prototyp som Ninetech gjort av ”raskatter.nu” som styrelsen blev väldigt
imponerade av. Självklart lite småfix kvar att ordna med, men planen är att sidan inom kort är klar att
presenteras för enskilda medlemmar och hugande kattungespekulanter!
Information om sidan skall publiceras på www.sverak.se
Beslutades att annonssidan skall heta raskatter.com
Muntlig

Inloggning till ”Mina Katter”

Säkerheten rörande inloggningen till ”Mina Katter” kommer att behövas skärpas i och med att
funktionaliteterna på sidan ökas. Förslag är tex bank-ID.
Beslutades att M Wirth Färdigh ser över.
Assistenter i SVERAK
Arbetsgrupp tillsatt av årsmötet: Lars Hammar, Conny Jansson & Katarina Wolffram

Dnr 10-10-43:19

Enskild kattklubb önskar att assistentutbildning arrangeras i Göteborg

Mycket trevligt initiativ av berörd klubb!
Beslutades att L Hammar besvarar klubben och försöker få till en utbildning så snart som möjligt, helst
innan årsmötet 2016.
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World Winner 2015
”Kärngrupp”: Styrelsens AU, L Kragh & M Sundqvist

Dnr 14-10-95:2

M Wirth Färdigh – ”Livestream” från WW2015

Materialet från WW2015 ligger kvar kostnadsfritt till och med sista januari 2016, efter det kostar det
US$500 per år alternativt US$99 per månad.
Beslutades att M Wirth Färdigh bokar ett år framåt.
Dnr 14-10-95:3

A Sjödin – Slutrapport från WW2015

Fvb SVERAKs årsmöte.
Förslag att bjuda in de personer som särskild arbetat med WW (ca 10 stycken) till lördagens supé i
samband med årsmötet 2016.
Beslutades att A Sjödin bjuder in berörda.
Dnr 14-10-95:4

M Wirth Färdigh – Kommentarer till ekonomiskt utfall/resultatrapport per 151210

Genomgång av den glädjande resultatrapporten, WW2015 har gått med vinst!
Beslutades att efter viss omformulering, sända rapporten som kommentarer till årsmötet, M Wirth Färdig
åtgärdar.
Beslutades att fakturera de klubbar som ej inkommit med utlovad sponsringspeng.
Beslutades att öronmärka allt överskott från WW2015 till dataprojekt.

§ 11

Myndigheter

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

Dnr 6-10-96:91

Jordbruksverket – Kallelse till smittskyddsrådets möte i Jönköping 151202

Dnr 6-10-96:92

Jordbruksverket – Minnesanteckningar från möte i Jönköping 151202

Ingen från förbundet deltog på mötet.
Från och med 1 juni 2016 är det nya regler för officiella veterinärer.
Beslutades att lägga kallelsen samt minnesanteckningarna till handlingarna.
Dnr 15-10-67:3

Jordbruksverket – Information och dagordning djurskyddskonferens 160119

Dagordningen berör näst intill uteslutande lantbrukets djur, varvid E Löwdin föreslagit att hon deltar på
elektronisk väg.
Beslutades i enlighet med E Löwdins förslag.
Dnr 11-10-121:19

För kännedom: Via uppfödaren – från Kammarrätten med SJVs yttrande (avser
dispens att para honkatt med blodgrupp B med hankatt med blodgrupp A)

Beslutades att A Börje kontaktar uppfödaren.
Remisser
Dnr 15-10-98

Regeringskansliet – Sekretessbrytande bestämmelse för personal inom hälso- och
sjukvård och socialtjänst vid vanvård av djur

Beslutades att A Sjödin besvarar i enlighet med sedvanliga rutiner, sista svarsdatum 160111.
Från Jordbruksverket PAFF – Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed”
Dnr 15-10-34:7
Sammanfattning av rapport från möte 150909-10 och 151007-08
Dnr 15-10-34:8

Sammanfattning av rapport från möte 151109

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 15-10-13:7

Nyhetsbrev nr 4/2015 – Om ”Ny genväg I snåriga reseregler”

Dnr 15-10-13:8

”Alla kan hjälpa till att skydda antibiotikan”
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Dnr 15-10-13:9

§ 12

”Sverige använder minst antibiotika till djur inom EU”

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

Väckt fråga

A Sjödin – Samarbetsavtal Royal Canin

L Hammar deltager ej i diskussionen.
Befintligt avtal med Royal Canin löper ut vid årsskiftet, men då ingen part sagt upp avtalet så är det per
automatik förlängt. Det finns tankar och funderingar om vissa justeringar i avtalet varvid förbundet måste
ta en diskussion med Royal Canin om det.
Beslutades att A Sjödin kontaktar Royal Canin.
Dnr 15-10-15:6

SVERAK pressmeddelande: ”Massa missar på Malmö-mässa”

Dnr 15-10-15:7

SVERAK pressmeddelande: ”Fira Kattens Dag – för katten”

Beslutades att lägga pressmeddelandena till handlingarna.
Dnr 15-10-31:12

Agria – Inbjudan: ”Forskningsseminarium till nytta för hund och katt”

Rapport kommer att finnas i Våra Katter 6/15.
Beslutades att lägga inbjudan till handlingarna.
Dnr 15-10-45:8

Agria – Återbud till möte rörande diskussion om ”Cat Breed Profile”

Styrelsemöte nr 5/15: 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
Förslag från Agria att komma på februarimötet i stället, vilket styrelsen ser som orealistiskt med tanke på
den arbetsbörda som alltid föreligger sista styrelsemötet innan årsmötesutskick.
Beslutades att A Börje tillsammans med U Wilderäng besvarar.
Dnr 15-10-50:2

Informationskampanj – ”För varenda katt” samt kontakt med E Porat om
eventuellt samarbete

Dnr 15-10-50:3

Önskemål om upprop för underskrifter

Informationskampanj och upprop om vikten av att ID-märka sin katt, tanken är att få upp ögonen på
Jordbruksdepartementet så de åter tar tag i förslaget om krav på ID-märkning.
Beslutades att lägga en ”blänkare” till kampanjen med länk på hemsidans första sida samt på söksidan för
ID-registret. Kansliet, A Färdigh åtgärdar.
Beslutades att A Sjödin besvarar frågeställaren.
Dnr 15-10-94

”Tabbybox” – Fråga om sponsring

Beslutades att M Sundqvist och L Kragh kontaktar ”Tabbybox” för ytterligare information.
Väckt fråga

A Sjödin – Royal Canins assistentskjortor

Royal Canins röda assistantskjortor är av skiftande kvalité, vissa ser milt sagt tråkiga ut på ryggen då de är
svårstrukna på grund av logotypens utformning.
Förslag att ta fram egna gula skjortor med förbundets logotype och texten “steward” på ryggen. Idéerna
flödade om olika sätt att hantera/distribuera nya skjortorna.
Beslutades att A Sjödin tar fram offerter till nästa möte.
Beslutades att L Hammar tar fram praktiskt förslag till nästa möte.
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Dnr 15-10-77:2

L Hammar - Rapport från Zoorf-mässan

E Porat hade ordnat monter i ett bra läge inne i mässhallen där Royal Canin sponsrade med bord, stolar
och burar till deltagande enskilda medlemmar och deras katter. Givande dialoger fördes både med
zoofackhandlarna och med representanter från JV.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Beslutades att uppdra åt PR-ledamot att framöver aktivt söka dylika arenor att nå ut på.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

§ 13

Dnr 15-10-47:12

Agria – ”Diabetes på katt ökar – flera likheter med människor”

Dnr 13-10-113:11

Forskningsnyheter från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet - Nyhetsbrev nr 10/15
bland annat: ”Förlossningsproblem varierar mellan kattraser” och ”Attityder till
populationskontroll av katter”

Disciplinnämnd

Styrelsens kontaktperson mot DN: L Madej

Inga ärenden förelåg mötet.

§ 14

Internationellt samarbete
Dnr 15-10-101

FIFe – Förtydligande och förklaring rörande ny kategoriindelning från 160101

Mycket tydlig och bra information som redan är publicerad på hemsidan.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
Domare och elever

Dnr 11-10-63:12

Domarelev – ansökan om dispens för år 2015 som elev på kategori III

Eleven har haft ett inaktivt år pga olika omständigheter, dock har denne redan flera godkända
ansökaningar om elevgångar för 2016. A Sjödin har även varit i kontakt med elevens mentor.
Beslutades att bevilja ansökan. Kansliet, C Wennergren åtgärdar.
Dnr 15-10-95

F.k.dom: Intresseanmälan för deltagande på FIFe-seminarium i Portugal 160528 –
bifogades faktura (domaravgift)

Sista dag för svar på intresseanmälan är 15 januari 2016.
Beslutades att lägga brevet till handlingarna.
Dnr 13-10-119:5

F.k.dom: Brev avsänt till samtliga domarelever

Beslutades att lägga brevet till handlingarna.
L Madej trädde tillfälligt in som mötesordförande under dnr 12-10-34:3.

Dnr 12-10-34:3

A Sjödin – Ansökan om examen kategori IV, inklusive dispensansökan

A Sjödin deltog ej i beslutet.
Dispensansökan avsåg möjlighet att komplettera med sista elevintygen i efterhand, då ansökan måste vara
FIFe tillhanda senast två månader innan sökt examensdatum. De två sista elevgångarna är ca 1.5 månad
innan sökt examensdatum.
Beslutades att bevilja dispensansökan.
Beslutades att bevilja examensansökan. Kansliet, C Wennergren åtgärdar.
13-10-72:10

F.k.dom från FIFe – Annika Berner – ny domare kategori II
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Nordiska förbund/byte av förbund

§ 15

Dnr 15-10-91:5

Enskild person – medlemskap i FD/JYRAK

Dnr 15-10-92:2

Uppfödare/FIFe-domare – medlemskap i FD/JYRAK

Dnr 15-10-99:2

Uppfödare – medlemskap i FD/JYRAK

Ärenden för kännedom
Dnr 15-10-36:7

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

Beslutades att lägga statistiken till handlingarna.

§ 16

Övriga frågor
A Börje – Fortsatt samarbete Agria-breederprofile. Bollen ligger hos dem men det måste poängteras att
långhåriga huskatter inte är NFO och dito, korthåriga huskatter är inte EUR.
Kansliet, A Färdigh – Till nästa styrelsemöte kommer alla handlingar att publiceras på intern
lösenordsskyddad sida på vår webb.

§ 17

§ 18

Nästa styrelsemöte
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 helgens trevliga styrelsemöte.

Borås 2015-12-15
Protokollförare

Cecilia Wennergren

Justeras:
Torslanda 2015-12-16

Arbro 2015-12-16

Annette Sjödin
Mötesordförande

Lars Hammar
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