SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

STYRELSEPROTOKOLL NR 7/15
fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås
lördagen den 6 februari 2016 kl. 8.55-18.00
söndagen den 7 februari 2016 kl. 9.30-14.40
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Utställningsledamot 2 Lotta Kragh

Agneta Färdigh, protokollförare

Suppleant Lars Hammar

Elina Byström (lördag)
SVERAKs förtroendevalda revisorer (lördag)
Rolf Jonsson
Svante Petterson
Revisorsuppleant Arne Grundberg

§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, A Börje och U Wilderäng hade meddelat ej närvaro. L Hammar trädde in som ordinarie ledamot.
SVERAKs förtroendevalda revisorer hade revisionsmöte under lördag eftermiddag

§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.
Detta styrelsemöte var framför allt ett arbetsmöte inför årsmötet och en stor del av lördag eftermiddag
bestod av praktiskt förberedelse och arbete och då behandlades även § 8.

§4

Föregående mötesprotokoll
Dnr 15-10-41:6

Styrelseprotokoll nr 6/15 fört vid styrelsemöte 151212-13

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

Genomgång av tidigare beslut som ännu ej helt åtgärdats
Rutiner dispensansökan
Vid möte nr 4/15 beslutades att L Madej ser över rutinerna för dispensansökan och vid behov skulle han
lämna förslag till eventuell ändring. L Madej rapporterade att han i dagsläget inte ser något behov av
ändring och att rutinerna fungerar bra som de är.
Dnr 15-10-84 - huskattbevis
Vid möte nr 5/15 diskuterades ett ärende med ansökan om huskattbevis (vid tjuvparning). Styrelsen -beslutades att huskattbeviset inte skulle utfärdas eftersom detta är avsett för utställning och får aldrig
användas som någon slags ersättning för en stamtavla. Tyvärr fick inte frågeställaren svar och till detta
möte inkom skrivelse med begäran om besked.
L Madej besvarade frågeställaren under helgens möte. Därför lades dnr 15-10-84 till handlingarna - med
beklagande för sent avsänt svar.
"Prova-på-medlemskap"
Vid möte nr 7/14 diskuterades Agrias aktivitet om "prova-på"medlemskap och det beslutades att E Löwdin
skulle göra förslag till informationsblad för vidare diskussion. Detta förslag gjordes inte och till detta
styrelsemöte meddelade E Löwdin att aktiviteten verkar "ha gått i stå" inom Agria.
Beslutades att avsluta frågan utan åtgärd.
"Stickprov vid veterinärincheckning"
Ref dnr: 14-08-8
Inför Världsutställningen lade SVERAKs styrelse ut ett förtydligande om stickprovskontroll på olika platser
på webben. Däremot sändes inte informationen formellt med cirkulärutskick och inte heller fick de två
klubbar som ställt fråga om stickprov vid veterinärincheckning i samband med SW 2015 något svar.
SVERAKs styrelse beklagar detta.
Varför veterinärincheckning med stickprovskontroll?
Detta grundar sig på flera saker där den allra största är att just veterinärincheckningen av flera veterinärer
själva anses vara den allra största smittorisken under en kattutställning. Under World Cat Congress 2014
fick samtliga deltagande kattförbund ta del av forskning och information från Dr Neils Pedersen (Professor
Emeritus, Centre for Companion Animal Health, University of California at Davies) och Dr Alice Wolf
(immunology/guidelines for feline vaccinology) som stärkte detta.
Jordbruksverket beslutade 2014 att det inte längre krävs veterinärincheckning för katt- och
hundutställningar. Vi utgår ifrån att de har gjort en grundlig undersökning och genomgång innan ett
sådant beslut fattades av dem. FIFe är idag det enda kattförbund som fortfarande har kvar kravet att det
över huvud taget måste finnas någon form av veterinärbesiktning vid utställning.
Svenska Kennelklubben (SKK) har under flera år genomfört stickprovskontroller vid incheckning. De har
mycket goda erfarenheter av detta och har inte kunnat se att antalet sjuka eller skadade hundar har ökat
på (eller efter) utställningarna. Den indikation som vi kunnat se gällande avvisade katter vid incheckningen
på SVERAKs utställningar är att det rör sig om ett fåtal (snitt 0,5%) vilket även inkluderar de som inte kan
uppvisa giltigt vaccinationsintyg. Den veterinärrapport som tidigare används vid utställningarna visade på
att katternas hälsa och kondition var god.
Med bakgrund av dessa uppgifter har SVERAKs styrelse varit i kontakt med FIFes styrelse och fått
klartecken att genomföra veterinärkontroll med stickprov."
Ovanstående innebär inte att det är tillåtet för SVERAK-anslutna klubbar att genomföra veterinärincheckning med stickprov utan erhållen dispens."
Beslutades att sända informationen med cirkulärutskick.
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§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 16-10-15

Via regelledamot L Madej – Ansökan om dispens 1 dag tidigare leverans

Styrelsen beslutade – via e-post – att godkänna dispensen under förutsättning att ansökan blev beviljad av
Jordbruksverket. Beslutade att lägga ärendet till handlingarna.
Anställning på SVERAKs kansli
Styrelsens AU fattade beslut att anställa Elina Byström på heltid från den 1 januari 2016. Hon har varit
anställd som vikarie sedan september 2014 och arbetade från början enbart med ID-registrering och från
2015 även med utställningshantering för klubbar.
Beslutades att konfirmera AU-beslutet och hälsa Elina varmt välkommen "på riktigt"

§6

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

A Färdigh och M Wirth Färdigh – Behov av uppdaterad internetpolicy

"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 ärendet till styrelsemöte i maj 2016.
För kännedom

Våra Katter – försenad utgåva nr 1/16 pga trasig hårddisk

Förbundsekonom M Wirth Färdigh har godkänt att förbundet tar kostnaden att anlita extern hjälp att
rädda hårddisken hos Våra Katters redaktör.
Väckt fråga

Årets Kattuträknare - Hantering av titlar

Tidigare beslutad arbetsrutin: ”FIFE-TITEL SYNS INTE I FINDUS
Om din katt har en utställningstitel som inte syns i FindUs innebär det att titeln inte heller är inregistrerad i
SVERAKs stambok av någon anledning. Oavsett om titeln är tagen på utställning i Sverige eller i ett annat
land gäller följande rutin för att titeln ska bli införd:
1. Du (som registrerad ägare till katten ifråga) skickar kopior på samtliga bedömningssedlar till din
kattklubb.
2. Klubben kontrollerar bedömningssedlarna.
3. Klubben rapporterar - till SVERAKs kansli (via e-post) - genom att ange ny titel, titeldatum och
utställningsarrangör, kattens namn, registreringsnummer, ägarens namn och kattklubb. Klubben
behöver inte skicka kopior av bedömningssedlarna till SVERAK.
4. SVERAKs kansli registrerar in utställningstiteln i SVERAKs stambok.”
På förekommen anledning väckte Årets Kattuträknare, M Wirth Färdigh frågan om det verkligen finns
behov att begära in "mellantitlar": om det visar sig att exempelvis titeln GIP rapporteras efter en
utställning men det i Sesam inte finns någon titel alls eller endast PR. Är det meningen att vi ska begära in
titelunderlag för IP-titel innan GIP-titel registreras?
Beslutades att detta inte behöver ske. Eftersom arrangerande klubbar kontrollerar certifikat för de katter
som kan ta titel vid utställning har kontroll redan skett. Det är däremot att rekommendera utställare att
kontinuerligt rapportera FIFe-titel, tagen utanför SVERAK, via kattklubben för att på så sätt få med alla
titlar och datum när titel är tagen.

Beslut vid söndagens möte: Annonsförmedlare Våra Katter
Vid styrelsemöte nr 4/15 diskuterades annonsförmedlare för Våra Katter och det beslutades att publicera
en ”platsannons” på SVERAKs hemsida och i Våra Katter samt kontakta annonsföretag och begära
kostnadsunderlag. Av olika skäl har inte platsannonsen publicerats och annonsförmedling har under tiden
- som en nödlösning - hanterats av SVERAKs kansli. A Färdigh påtalade det extra arbete som uppstår när
annonsförmedlare inte är den som tar emot själva annonsunderlaget.
Beslutades att överlåta till Våra Katters redaktion att ta hand om annonsförmedlingen framgent.
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Beslutades att istället för provisionsbaserad ersättning kommer styrelsen att föreslå årsmötet att arvode
utbetalas per år - baserat på de senaste tre årens annonsförsäljning.
Ny rutin för annonsbetalning
Fram tills nu har gällt att om annons inte förskottsbetalas sänds faktura och då tillkommer 100 kr i
faktureringsavgift (gäller inte SVERAK-klubbar och rasringar - eller för annonser som har storlek halvsida
eller större).
Beslutades att icke kommersiella annonser ska förskottsbetalas och först när betalning ankommit SVERAK
betraktas annonsen som bokad. Ingen fakturering av icke kommersiella annonser sker.
I samband med denna fråga väckte E Porat frågan om SVERAK-klubbarnas kostnadsfria julhälsningar (1/12sida = 300 kr) - ett beslut som fattades vid möte nr 6/14.
Beslutades att revidera tidigare beslut. Den fria julhälsningen i Våra Katter nr 6/15 kan betraktas som en
jubileumsförmån.
Ovanstående beslut innebär att information behöver ändras på ett flertal ställen. A Färdigh gör
ändringarna på SVERAKs hemsida och styrelsens representanter i redaktionen E Porat och M Sundqvist
meddelar ändringarna till övrig tidningsredaktion.

§7

Ekonomi
Dnr 15-10-29:13

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport december 2015

Dnr 16-10-16

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport januari 2016

Beslutades att konfirmera slutredovisning och ekonomiska beslut rörande SVERAK och World Winner
2015. Därefter lades rapport för december 2015 till handlingarna.
M Wirth Färdigh redovisade siffrorna för januari 2016 med bland annat två kommentarer:
• medlemsantalet ligger - glädjande nog - i nivå med marssiffrorna de två föregående åren
• stambokföringens inkomster är något lägre än under januari 2015.
Ett av skälen till det högre medlemsantalet skulle delvis kunna vara det besked (påminnelsemail) som
sänds till de medlemmar som blir rapporterade som ej medlem. Endast en klubb har valt att inte få detta
mail skickat alls. Att bli rapporterad som EJ-medlem innebär bland annat att möjlighet att logga in till
"Mina Katter" upphör - något som för många blir en direkt uppmaning att betala medlemsavgift till
SVERAK-klubb.
SVERAKs kansli, A Färdigh föreslog att ytterligare ett automatiskt genererat mail skulle kunna sändas i
slutet av varje kalenderår till klubbarnas huvud- och familjemedlemmar. I detta mail skulle förbundet utöver God Jul-hälsning och påminnelse om medlemsavgift - kunna lämna information om nya regler och
andra beslut som gäller från årsskiftet. Klubben ska ges möjlighet att säga nej till att dylikt mail sänds.
Beslutades att ta upp frågan vid SVERAKs årsmöte.
Beslutades att påtala - vid SVERAKs årsmöte, på SVERAKs hemsida och i Våra Katter - att medlemskap är
ett måste för att få ställa ut katt vid utställning. Detta gäller även om anmälan till utställning skett före
medlemskapet upphört.
Beslutades – efter genomgången – att lägga rapport för januari 2016 till handlingarna.
Dnr 15-10-102:2

M Wirth Färdigh – Kontakt med presumtiv föreläsare

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 6/15 beslutades att M Wirth Färdigh kontrollerar möjligheten om föreläsning
i ämnet "styrelsearbete" under SVERAKs årsmöte. Svar på förfrågan har inkommit och möjligheten finns
men till en prislapp som styrelsen inte anser vara rimlig. Beslutades att tacka nej tack. M Wirth Färdigh
tillskriver föreläsaren.
Beslut vid söndagens möte: För sent inkommen reseräkning
Vid styrelsemöte nr 6/15 fattades ett ekonomiskt beslut att bjuda de deltagande kattägarna, som hjälpte
till i SVERAK-montern. på lunch under Zoorf-mässan 151017-18. Utdrag från SVERAKs ekonomiska rutiner:
"Betalningsunderlag ska 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. Generellt gäller att räkning som inkommer senare än sex månader efter avhållen
resa/ aktivitet ej beaktas."
Reseräkning lämnades in vid detta styrelsemöte. Beslutades att godkänna utbetalning av reseräkning/
kostnadsersättning till L Hammar till en kostnad om totalt 1 405 kronor.
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§8

SVERAKs årsmöte

Arbetsmöte lördag eftermiddag
Genomgång inför årsmöte 2016
Genomgång, diskussion och praktiskt arbete med ”årsmöteslunta” och innehåll
Års- och verksamhetsberättelse 2015 undertecknades av närvarande styrelseledamöter
Bokslutet är i princip klart och lämnas efter helgen och efter internrevisorernas granskning till
externrevisorn, KPMG.
De närmaste dagarna kommer årsmöteshandlingarna att sändas till SVERAK-klubbarna och publiceras på
SVERAKs webbplats.
Valberedningen har meddelat att de ännu inte är klara med sitt underlag men styrelsen beslutade att VBs
underlag får sändas separat om det inte har kommit när övriga handlingar är klara för utskick.
Beslutades att beställa likadant mentometersystem som använts tidigare år.
"Mentometermän" blir L Kragh, L Madej och Elina Byström.

§9

Skrivelser (inkl bordlagda)
Dnr 16-10-10

Väckt via tävlingsledamöter – Katt opererad för entropion - utställning och avel

Tyvärr deltog inte någon avels- och hälsoledamot vid helgens möte. L Kragh hade tagit fram en del
underlag rörande entropion (ögonlockskanten rullar in mot ögat - hornhinnan).
Beslutades att klarlägga att styrelsen inte ser några hinder för att ställa ut en katt opererad för entropion.
Entropion hos katt ses som ett diskvalificerande fel nr. 4.2 i utställningsreglerna så att ställa ut den innan
operation är inte att rekommendera.
Eftersom entropion anses vara en ärftlig sjukdom innebär detta att styrelsen rekommenderar kastrering av
katt med denna sjukdom. Enligt regler för uppfödning och stambokföring stöds ej avel på katt som lider av
medfödd missbildning vilket entropion anses vara.
Beslutades att tävlingsledamöterna besvarar frågeställaren.
Dnr 16-10-11

Väckt via tävlingsledamöter – Icke godkänd ras vid utställning

En längre diskussion fördes i frågan om icke godkänd ras (inte har någon preliminär EMS- och vad som
gäller). Frågan blev föranledd av att en enskild medlem i SVERAK-klubb äger en katt som inte har någon
godkänd ras-EMS-kod - katten har stamtavla i annat förbund. Ägaren till katten har blivit uppmanad, sökt
och erhållit huskattbevis för katten ifråga.
Beslutades att tävlingsledamöterna besvarar frågeställaren. Frågan om icke godkänd ras utan EMS-kod vid
utställning får utredas ytterligare.
Dnr 13-05-20:3

Fråga från klubb – föranledd av diskussion vid SVERAKs årsmöte 2014 – om att
förbundet bör tillhandahålla lista över föreläsare och liknande

Denna fråga var uppe till diskussion även vid SVERAKs årsmöte 2015. Då rekommenderades klubbarna att
samarbeta och att informera om aktiveter i Våra Katters aktivitetskalender. På så sätt kunde andra klubbar
få tips om föreläsare och andra aktiviteter. Under det senaste året har inga klubbar inkommit med förslag
eller tips.
Beslutades att A Sjödin besvarar frågeställande klubb.
Dnr 12-08-17:7

Enskild kattklubb - Dispensansökan stickprovskontroll

Beslutades att inte bevilja dispens för stickprovskontroll vid veterinärincheckning. Skälet till detta är att
dispensansökan inkom efter att inbjudan publicerats och anmälningstiden startat och närmar sig sitt slut.
Tävlingsledamöterna besvarar klubben.
Dnr 16-10-19

Enskild uppfödare – Fråga om EUR och novisgodkännande

Beslutades att rekommendera uppfödaren att ansöka om kontrollavelstillstånd. L Madej besvarar
uppfödaren och bifogar ansökningsblankett.
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Nedanstående handling behandlades vid söndagens möte
Dnr 15-10-54:3

SVERAKs internrevisorer - Skrivelse nr 3/15 efter granskning 160206

SVERAKs internrevisorer Rolf Jonsson och Svante Petterson samt interrevisorsuppleant Arne Grundberg
genomförde granskning av verifikation 363-769 för perioden del av augusti till december 2015 inklusive
periodiseringar.
Synpunkter framfördes rörde World Winner 2015; domarersättningar och domarnas resekostnader där
några underlag saknas. Beslutsunderlag saknas för att avrunda utbetalningsbelopp – något som styrelsen
konfirmerat.
I övrigt hade internrevisorerna inga synpunkter vid granskningen.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 10

Arbetsgrupper och projekt

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

Muntlig rapport av M Wirth Färdigh och L Kragh.
Mycket har hänt - och händer - på IT-fronten. Bland annat har SQL-körning gjorts vilket innebär att EMSkoder ändrats i enlighet med FIFes regler. Ändring "flaggas" för berörd katt.
På gång är bland annat:
• automatiserad adressuppdatering för de personer som i SVERAKs databas har inskrivet
personnummer
• inloggning via Bank-ID till Mina Katter
• utveckling av Mina Katter för interaktiv hantering av notering om kastratstatus och "döda" katter,
registrering av ID-nummer med mera.
Raskatter - Annonssida
Arbetsgrupp: L Kragh, M Wirth Färdigh och Agneta Färdigh, SVERAKs kansli

Utveckling och arbete pågår.
Assistenter i SVERAK
Arbetsgrupp tillsatt av årsmötet: Lars Hammar, Conny Jansson & Katarina Wolffram

L Hammar rapporterade att två klubbar i Västsverige kontaktat arbetsgruppen och assistentutbildning
planeras under våren.
Uppfödarseminarium
Beslutades att arrangera ett uppfödarseminarium under oktober 2016.
Beslutades att E Porat och L Hammar till nästa styrelsemöte arbetar med och tar fram förslag till: datum
under oktober, var ska seminariet arrangeras och vilka punkter ska vara fokus. SVERAKs styrelse har utlyst
2016 att vara RASKATTENS ÅR och det temat gäller.
World Winner 2015
”Kärngrupp”: Styrelsens AU, L Kragh & M Sundqvist

Beslutades att formellt avsluta World Winner 2015 som projekt.
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Söndagen den 7 februari

§ 11

Myndigheter

Representanter Jordbruksverkets smittskyddsråd: M Wirth Färdigh med ersättare E Löwdin

Dnr 6-10-96:93

Jordbruksverket – Kallelse till möte med Smittskyddsrådet 160331 i Stockholm

Beslutades att M Wirth Färdigh deltar vid Smittskyddsrådets möte i Stockholm den 31 mars.
Dnr 15-10-90:3

Länsstyrelsen – ref brott mot SJVF 2008:5 – godkänd parning mellan PRA-bärare

Länsstyrelsen har beslutat att avvisa ärendet som inkommit från rasring.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
Från Jordbruksverket PAFF – Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed”
Dnr 15-10-34:9
Sammanfattning av rapport från möte 160112
Dnr 15-10-34:10

Prel. agenda (fvb Smittskyddsrådets ledamöter) möte 160203

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

Dnr 15-10-13:10

Jordbruksverket: ”Förslag om kompetenscentrum för djurförsök”

"Den 15 december lämnade Jordbruksverket över ett förslag till näringsdepartementet om hur ett kompetenscentrum för 3R-frågor
kan organiseras och bemannas. 3R står för att minska (reduce), förfina (refine) och ersätta (replace) djurförsök. 3R-centret ska bland
annat fungera som ett stöd för de regionala djurförsöksetiska nämnderna genom att erbjuda kunskap och utbildning i alternativa
metoder.
Ett centralt begrepp inom försöksdjursarbetet är 3R, så kallade alternativa metoder. 3R-centret har som övergripande mål att minska
antalet djurförsök och ska samverka med andra berörda myndigheter och organisationer, exempelvis Nationellt center för djurvälfärd
vid Sveriges lantbruksuniversitet.
– Vi är angelägna om att fortsätta arbeta för att antalet försöksdjur ska bli färre och på sikt kunna ersättas med alternativa metoder
med bibehållen god forskningskvalitet. Med ett 3R-centrum kan vi utveckla och samordna arbetet med 3R-frågor gemensamt med
berörda aktörer vilket gör arbetet effektivare, säger Cecilia Bornestaf, försöksdjurshandläggare på avdelningen för djurskydd och
hälsa.
Jordbruksverkets uppdrag
I slutet av 2014 gav regeringen Jordbruksverket i uppdrag att inleda bildandet av ett kompetenscentrum för 3R-frågor. I utredningen
föreslår Jordbruksverket hur centret kan organiseras och bemannas på Jordbruksverket. Arbetsuppgifter och hur samarbetet mellan
relevanta parter vid till exempel universitet och högskolor, forskningsbeviljande myndigheter, övriga myndigheter, näringslivet och
djurskyddsorganisationer kan fungera presenteras också i förslaget.
Förslaget lämnades till Näringsdepartementet den 15 december 2015."

§ 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 15-10-50:5

Avslutad informationskampanj – ”För varenda katt” – 14 322 namnunderskrifter

Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Dnr 15-10-12:2

För kännedom: Royal Canin – påminnelse om RCs utmaning/tävling

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Dnr 16-10-8

Förfrågan om intervju - Kattpodden

E Löwdin rapporterade att hon haft möte med "Kattpodden".
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
Dnr 16-10-9

A Sjödin haft kontakt rörande information om trafiksäkerhetskampanj

Beslutades att tacka nej till erbjudandet. A Sjödin besvarar.
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Från möte 6/15

A Sjödin – Royal Canins assistentskjortor

A Sjödin rapporterade att hon haft kontakt med förbundets assistentskjortansvariga. Statusen på
skjortorna är i dagsläget rätt dålig och behov finns av nya.
Offerter har ännu inte tagits fram men så kommer att ske inom kort.
Beslutades att budgetera för inköp av assistentrockar - i SVERAKs egen regi - under 2016.
Dnr 16-10-17

SLA, Svensk Djursjukvård – Förfrågan om någon I SVERAKs styrelse vill ingå i jury
”Årets Djurklinik 2016”

Förfrågan har inkommit om någon i SVERAKs styrelse vill ingå i jury i den nyinstiftade utmärkelsen Årets
djurklinik. Juryn kommer att bestå av fem personer och sammanträder vid två telefonmöten.
Alla kommer att kunna vara med och nominera den 12- 26 februari 2016 och information om utmärkelsen
kommer att spridas via webb och facebook. Juryn utser fem finalister.
Beslutades att A Sjödin tackar för förfrågan och meddelar att hon ingår i juryn.
Beslutades att lägga information och länk på SVERAKs hemsida.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 16-10-1

Från SVERAK – Ragdoll – fortfarande ledande kattras inom Kattförbund SVERAK

Pressmeddelandet - som finns publicerat på SVERAKs hemsida - väckte även detta år mer eller mindre
direkt respons hos media. Utdrag från pressmeddelande:
”Ragdoll – fortfarande ledande kattras inom Kattförbundet SVERAK!
Antalet stambokförda katter fortsätter att vara högt. SVERAK, Sveriges Kattklubbars Riksförbund har under
2015 stambokfört 10 510 raskatter.
Ragdoll fortsätter att placera sig högst på listan över antal registrerade SVERAK-katter medan det blivit ett
par mindre förändringar bland de andra top-tio raserna. …
Raskatternas 10-i-topp lista inom kattförbundet SVERAK
Antal
registreringar

2015

Ras

1 (1)

Ragdoll

2 083

2 (2)

Maine coon

1 181

3 (4)

Sibirisk katt

1 139

4 (3)

Norsk skogkatt

994

5 (5)

Helig birma

759

6 (7)

Brittiskt korthår

583

7 (6)

Perser

548

8 (9)

Bengal

541

9 (8)

Devon rex

496

10 (10)

Cornish rex

301

2014 års placering inom parentes
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Forskningsnyheter från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet - om katt:
Dnr 13-10-113:13

”Symtomfria hjärtmuskelsjuka katter har normal hjärtrytm”

Dnr 13-10-113:13

”Calicivirus hos katt”

Information om forskningsnyheter rörande katt publiceras på SVERAKs hemsida. Intresserad kan även
prenumerera på nyheterna direkt från SLU.
Symtomfria hjärtmuskelsjuka katter har normal hjärtrytm
Resultaten visade att katterna med HCM utan symtom inte skilde sig från friska katter. De hade liknande
hjärtfrekvens och få extraslag. Sammanfattningsvis saknade symtomfria HCM-katter väsentliga
förändringar vid 24-timmars-EKG. Läs mer på SLUs hemsida
Calicivirus hos katt
Calicivirus är en viktig orsak till luftvägslidanden hos katter världen över, populärt kallat kattsnuva. Flera
olika vacciner finns, men viruset ändrar sig (muterar) snabbt och kan på så sätt smita undan
immunsystemet. Därför ger vacciner inte alltid ett fullgott skydd. Läs mer på SLUs hemsida

§ 13

Disciplinnämnd

Styrelsens kontaktperson mot DN: L Madej

Dnr 15-10-40:10

DN-beslut om varning samt indragen diplomering

Dnr 15-10-26:4

Tidningsurklipp rörande avstängd medlem: ”Kattägare trotsar länsstyrelsens
beslut”

Uppfödaren, som är avstängd från all SVERAK-verksamhet, har fått åläggande från länsstyrelsen på grund
av dålig katthållning och för många katter.
Detta ärende föranledde en del diskussioner eftersom det visar sig att uppfödaren registrerat katter i
annat förbund - parade och födda under avstängningsperioden - och att en stamtavla blivit överförd till
SVERAK. Enligt SVERAKs medlemsregister var uppfödaren medlem i SVERAK-klubb vid registreringstillfället.
Utdrag från arbetsrutiner:
Om avstängd person lämnar SVERAK och blir medlem i annan kattorganisation/klubb:
•
•

sker ingen överföring av avkomma ”tillverkad” under den tid uppfödare är avstängd från SVERAKverksamhet. Vid eventuell dispens från styrelsen stryks ev (icke FIFe-) stamnamn.
sker ingen överföring/transferering av katt till SVERAK om uppfödare/tidigare ägare till katten är
avstängd."

Detta innebär att överförd katt - med stamnamn struket - skulle ha erhållit en dispens från SVERAKs
styrelse innan överföring.
Beslutades att i efterhand godkänna överföringen.
Beslutades att sända information till DN att uppfödaren fortsätter att föda upp kullar trots avstängningsbeslut.

§ 14

Internationellt samarbete
Dnr 16-10-5

För kännedom: Från FIFe – Statuter, regler och standard, medlemslistor, nya
beslut från 160101 mm

Beslutades att lägga informationen till handlingarna. Översättning av reglerna pågår och svensk version
bör vara klar så snart som möjligt.
Dnr 16-10-6

FIFe – Kallelse och anmälningsblankett FIFe GF 2016

FIFes Generalförsamling, GF kommer att avhållas i Lissabon, Portugal 160526-27. Under veckan före själva
GF kommer kommittémöten – slutna och öppna att äga rum. Lördagen 160528 arrangeras FIFes
domarseminarium följt av en sedvanlig galamiddag.
Beslutades att SVERAK ska representeras vid FIFes GF 2016 och att boka rum för en delegat och en
bisittare för hela FIFe-veckan. M Wirth Färdigh åtgärdar.
Vid styrelsemöte nr 1/16 - i direkt anslutning efter SVERAKs årsmöte - beslutas om vem som representera
SVERAK vid FIFes GF.
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Domare och elever

Dnr 15-10-95:2

SVERAKs ordförande - Brev till domare som fått plats på FIFes seminarium 160528

Dnr 15-10-95:3

SVERAKs ordförande - Brev till domare som ej fått plats på FIFes seminarium

Följande domare har fått plats att åka till FIFes seminarium 160528 på förbundets bekostnad: Mats Askett,
Michael Edström, Irene Eek Magnusson, Sirpa Lindelöf, Lena Nordström, Martti Peltonen, Annelie Persson
och Marie Westerlund.
Ett av villkoren för att komma ifråga är att domaren ska ha varit aktiv.
Beslutades att uppmana FIFe-domarna att sända kopia på aktivitet till SVERAK samtidigt som den sänds till
FIFes Generalsekreterare.
Nordiska förbund/byte av förbund

Dnr 16-10-12

Suomen Kissaliitto – Fråga om motion till FIFes GF

Frågan diskuterades och SVERAKs styrelse stödjer motionsförslaget.

§ 15

Ärenden för kännedom
Dnr 15-10-36:8

M Wirth Färdigh – Statistik: SVERAK-ägda katters deltagande vid SVERAKutställningar

Statistiken avser SVERAKs-utställares deltagande vid SVERAK-utställningar samt ”top-ten” per 151214
Beslutades att lägga statistiken till handlingarna.

§ 16

Övriga frågor
M Wirth Färdigh informerade att det erbjudande att köpa burar, bord och benbockar från SVERAKcontainer nr. 5 (dnr 13-10-86:6) inte varit av intresse hos klubbarna. Några klubbar har aviserat intresse
men något formellt underlag har inte inkommit.
M W Färdigh kontaktar Rkås - som förnärvarande lagrar container och burar - och kontrollerar hur länge
till vi kan ha burpool nr 5 i Gnosjö.

§ 17

Nästa styrelsemöte
nr 8/15

160318

Personligt möte i anslutning före årsmötet i Göteborg

Planering av möten under verksamhetsåret 2016/2017
nr 1/16

160320

Personligt möte i direkt anslutning efter årsmötet i Göteborg

nr 2/16

160507-08

Personligt möte

nr 3/16

ej faställt

e-postmöte

nr 4/16

160820-21

Personligt möte

nr 5/16

161022-23

Personligt möte

nr 6/16

161210-11

Personligt möte

nr 7/16

170121-22

Personligt möte
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§ 18

Mötets avslutande
A Sjödin tackade alla för ett konstruktivt möte och förklarade mötet avslutat.

Borås 2016-02-08
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:
Torslanda 2016-02-09

Borås 2016-02-08

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh
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