Till samtliga SVERAK-anslutna
klubbar och funktionärer

---------------Utskick nr 7/15 - Cirkulärskrivelse via post & e-post 160304------------Separat till officiell klubbadress sänds – med ”snigelpost”:



DN-beslut om varning (dnr 15-10-40:10)
x antal ”Att ha katt”
Vid SVERAKs styrelsemöte nr 2/15 beslutades att varje SVERAK-klubb – i början av året och efter uppdatering – får
xx st ”Att ha katt” utan kostnad att fritt disponera inom klubbverksamheten.
Hur många exemplar klubben får baseras på uträkning av 5 procent av antal enskilda medlemmar vid årsskiftet
(= underlaget för röstetal). En klubb med 100 medlemmar får 5 exemplar, en klubb med 200 medlemmar får 10
exemplar osv. Alla klubbar erhåller minst ett fritt exemplar.

----------------------------------------------Förbundsinformation--------------------------------------SVERAKs årsmöte 2016

”Stickprov” vid veterinärincheckning

Årsmöteshandlingar har publicerats på SVERAKs
hemsida – i komplett version.

Inför Världsutställningen lade SVERAKs styrelse ut ett
förtydligande om stickprovskontroll på olika platser på
webben (dock inte SVERAKs hemsida). Däremot sändes
inte informationen formellt med cirkulärutskick.

Väl mött i Göteborg om några veckor!
Viktigt om Aladdin

Varför veterinärincheckning med stickprovskontroll?

Om ni väljer att gå offline med databasen så får ni
under inga omständigheter gå online igen, detta då det
orsakar stor belastning på systemet som då stänger ner
och orsakar problem för andra klubbar.

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.

Medlemskap ett måste!
Klubbmedlemskap gäller vid all SVERAK-aktivitet och
medlemskap är ett måste för att få ställa ut katt vid
utställning. Detta gäller även om anmälan till utställning
skett före medlemskapet upphört.
Det är oerhört viktigt att Sinbad uppdateras
kontinuerlig!
Och det är viktigt att den som i klubben har hand om
utställningsanmälningar, ansökan om stamnamn,
diplomeringstest, registreringsanmälningar med mera
alltid kontrollerar i Sinbad om medlemskap är
registrerat för berörd person/er. Detta gäller även alla
innehavare av stamnamn vid kullregistrering.
Våra Katter nr 1/16
Det har väl knappast undgått någon att nr 1 av Våra
Katter är kraftigt försenad.
Skälet till detta är att en datorkrasch hos redaktören.
Diskarna är nu återskapade men det har tagit tid – och
orsakat mycket oro för alla inblandade innan det blev
klarlagt att det mesta av materialet klarat sig.
Nu är i alla fall tidningen på gång… den som väntar på
något gott…

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 SVERAKanslutna klubbar att genomföra veterinär-incheckning
med stickprov utan erhållen dispens."

