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SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

Protokoll fört vid Kattförbundet SVERAKs ordinarie årsmöte
den 19-20 mars 2016, Scandic Opalen, Göteborg
Mötet öppnades kl. 10.00 genom att förbundsordförande Annette Sjödin hälsade alla varmt välkomna och förklarade
SVERAKs årsmöte 2016 öppnat.
Årsmötet höll en tyst minut för att hedra under året avlidna kattvänner då flera SVERAK-aktiva medlemmar och även
klubbfunktionär tyvärr lämnat oss.
På grund av tekniska problem med mentometersystemet begav sig Lotta Kragh, Svante Pettersson och Elina Byström till
kansliet i Borås för att ordna den krånglande datorn. Annette Sjödin presenterade närvarande förtroendevalda; vice
ordförande Eva Porat, förbundsekonom Michael Wirth Färdigh, PR-ledamot Ewa Löwdin, hälsoledamot Anna Börje
(hälsoledamot Ulrica Wilderäng deltog inte), tävlingsledamöterna Lotta Kragh och Malin Sundqvist, regelledamot Lars
Madej samt suppleant Lars Hammar, disciplinnämndens ledamöter Conny Jansson, Katarina Wolffram, Lena Böörs och
Anna-Karin Lénshof (DN-ledamot Lena Böörs deltog inte), de förtroendevalda revisorerna Rolf Jonsson och Svante
Pettersson och revisorsuppleant Arne Grundberg (JKKs delegat), valberedningens sammankallande Sofia Granlid, ledamot
Anne Nordström (FMKs delegat) och ledamot Margareta Backhurst (deltog inte). Anställd personal från förbundskansliet
presenterades; Elina Byström, Agneta Färdigh (deltog söndag) och Cecilia Wennergren (Johnny Åkervall deltog inte) samt till
sist Våra Katters anställda redaktör Ulf Lindström.
Annette Sjödin informerade om vikten av att vara införstådd med att under helgen tagna beslut inte är giltiga innan
årsmötesprotokollet är justerat.

1. Upprop och fastställande av röstlängd
Upprop skedde av de 41 (av 44) SVERAK-klubbar som representerades av en eller två delegater. Flera klubbar hade även
åhörare med till mötet.

Medlemsklubb

Medl.antal
151231
29

Röstetal

ADC, Art Deco

Bertil Hansson

ALFA, Alfakatten

Jan Ericson & Per Schoerner

29

2

ASK, Absolut Kattklubb

Monica Einarsson & Anne-Marie Zetterqvist

58

3

BIK, Billingebygdens Kattklubb

Anna-Lena Hjerpe & Christina Wåhlgren

164

5

BIRKA, Birka Kattklubb

Elisabeth Kristensson & Berit Pedersen

236

6

BJK, Björkstakatten

Anna Franklin & Maria Laestander

177

5

BK, Föreningen Boråskatten

Anna Eriksson & Kia Strömberg

31

2

CK, Calmare Kattklubb

Ulla-Britt Reinhardt & Ingrid Sylvander

189

5

DK, Dackekatten

Eva Kjällsdotter & Anna Sjölin

141

4

DÄK, Dalälvskatten

Maja Karlsson & Lotta Lokasaari

199

5

ELK, Elfsborgskatten

Cecilia Gylling & Lotta Kindbom

82

3

FMK, Föreningen Mästerkatten

Sofie Abbereus & Anne Nordström

37

2

FRÄS, Fräsets Kattklubb

Anna Källström & Lina Wilund

112

4

GEK, Gestrica Kattklubb

Sören Kedert & Annika Ågren

92

3

GRK, Göteborgs Raskattklubb

Ingela Malmsten

67

3

HÄK, Hälsingekatten

Ronja Alftin & Anna-Karin Rahm

85

3

JKK, Järva Kattklubb

Arne Grundberg & Kjell Hallgren

252

7

KKoJ, Kattklubben Katten och Jag

Lämnat besked om ej deltagande

16

LK, Linköpings Kattklubb

Ann-Christine Johansson & Wilhelm Lubkowitz

33

2

MEK, Medelpads Kattklubb

Katarina Henriksson

67

3

MIN, Min Kattklubb

Päivi Palokangas & Anne-Marie Törnström

93

4

MSK, Mellansvenska Kattklubben

Jennie Holmberg & Siv Widberg

123

4

NERK, Nerikes Kattklubb

Hans Boskär & Barbro Åberg

391

9

NOS, Norrskenskatten

Pia Degerman & Ulla Marklund

186

5

PK, Perserkatten

Anna-Lena Berg & Carina Rosberg

53

3
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Medlemsklubb

Medl.antal
151231
65

Röstetal

RYSS, Ryssfolket

Kaija Merta & Tomas Öhberg

SC, Speed Cat

Catharina Lövgren & Timo Saukkila

24

3
2

SK, Stockholms Kattklubb

Inger Nilsson & Jeanette Nilsson

287

7

SKKK, Skånes Kattklubb

Barbro Helmer & Gudrun Westman

99

3

SL, Siameslinjen

Malin Lundgren

74

3

SOL, Solkatten

Katarina Bergsten & Therese Bergvall

84

3

SPIN, Spinneriet

Sylvia Dahlkvist & Lisa Sillanpää

331

8

SUK, Sundsvalls Kattklubb

Roseanne Forslund & Linda Larsson

120

4

SVISS, Kattklubben SVISS

Marie Kajsson & Monica Kiefer

72

3

SYDK, Föreningen Sydkatten

Birgitta Karlsson & Åsa Widh

457

11

SÖK, Storsjökatten

Lämnat besked om ej deltagande

91

TCC, Top Cat Club

José Carratalà Morales & Marie-Helen Lindholm

222

6

UK, Uppsala Kattklubb

Jeanette Houdi & Vincent Orrelöv

282

7

VK, Västsvenska Kattklubben

Jenny Kristiansson & Veronica Nilsson

173

5

VRK, Västerås Kattklubb

Yasmine Parisi & Sofie Skoglund

120

4

VÄK, Värmlands Kattklubb

Inger Andersson & Lena Karlsson

166

5

ÄK, Föreningen Ädelkatten

Helen Hallberg & Linda Brodin

81

3

ÖKN, Örnsköldskatten

Lämnat besked om ej deltagande

35

ÖSTK, Östkatten

Kerstin Lönnquist & Sara Svensson

242

6

5 969

Röstlängden fastställdes till 175 röster vilket innebar: enkel majoritet 88 röster, kvalificerad majoritet 117 röster.

2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Årsmötet beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

3. Fastställande av dagordning
Styrelsen föreslog att ärende väckt från ÖKN angående tidig hemgång, flyttas och behandlas tillsammans med styrelsens
rapport rörande ”tidig hemgång”.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
Alfakatten, Björkstakatten, Fräsets kattklubb, Skånes kattklubb och Spinneriet väckte ärenden till § 16, Övriga frågor.
Dagordningen fastställdes.

4. Val av ordförande, bisittare och sekreterare för årsmötet
Valberedningen representerades av sammankallande Sofia Granlid som föredrog och presenterade valberedningens förslag:
Val av mötesordförande för årsmötet – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Eva Porat, NERK som
mötesordförande under SVERAKs årsmöte 2016.
Val av bisittare till årsmötesordförande – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Malin Sundqvist, MSK som bisittare
till årsmötesordförande under SVERAKs årsmöte 2016.
Sekreterare för årsmötet – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja SVERAKs kansli (Cecilia
Wennergren) som sekreterare under SVERAKs årsmöte 2016.
Efter detta val lämnade SVERAKs förbundsordförande Annette Sjödin över ordförandeklubban till årsmötesordförande.
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5. Val av två protokollsjusterare och två rösträknare
Protokollsjusterare 1 – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Barbro Helmer, SKKK att justera
årsmötesprotokollet under SVERAKs årsmöte 2016.
Protokollsjusterare 2 – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Ann-Christine Johansson, LK att
justera årsmötesprotokollet under SVERAKs årsmöte 2016.
Rösträknare 1 – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Rolf Jonsson, NERK som rösträknare
under SVERAKs årsmöte 2016.
Rösträknare 2 – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med golvets förslag (då VBs förslag Svante Pettersson ännu ej
återkommit från Borås) välja Kjell Hallgren, JKK som rösträknare under SVERAKs årsmöte 2016.

6. Föregående årsmötesprotokoll
Årsmötet beslutade med acklamation att lägga årsmötesprotokollet från 21-22 mars 2015 till handlingarna.

7. Årsredovisning 1 januari – 31 december 2015
Årsredovisningen omfattade styrelsens verksamhetsberättelse, verksamhetsberättelse från disciplinnämnden, styrelsens
resultatredovisning och årsbokslut samt revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
räkenskapsåret.
Årsberättelse från förbundsstyrelsen
Sida för sida av styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom av mötesordförande.
Sidan 3, Inledning: Nerikes kattklubb väckte fråga om att byta ut ett ”jag” mot ”vi” i fjärde stycke. Mötesordförande
meddelade att detta givetvis kommer att justeras.
Sidan 6, FIFe World Show: Linköpings kattklubb väckte frågan om varför svarta hästar till nomineringspriser? Podiet
informerade om att man valde det ”svenskaste” av Svenska symboler, nämligen Dalahästen, då denna har en stark koppling
till Sverige, både nationellt och internationellt. Färgen svart, med guldgula snören, valdes enbart på grund av estetiskt
tänkande om en proffsig, enhetlig och snygg helhet under utställningen med förbundets färger som tema. Gula hästar hade
antagligen inte gjort sig riktigt lika bra. Årsmötet förklarade att det var mycket nöjda med valet och att ”wow” faktor
verkligen uppnåddes! Förbundsordförande Annette Sjödin informerade om att de klubbar som har haft funktionär på World
Show har erhållit en av de eftertraktade hästarna.
Sidan 7, Verksamhetsplan: Medelpads kattklubb väckte fråga om raskatter.com kommer som presentation? Podiet
informerade att detta kommer senare under mötet.
Sidan 10, Djurskyddskonferens: Tryckfelsnisse har varit framme, korrekt årtal är 2016.
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Årsberättelsens slutord
Förbundsordförande Annette Sjödin läste upp förbundsstyrelsens slutord – som i sin helhet lyder:
”Under 2016 måste vi fokusera på att visa upp förbundet, i alla möjliga och omöjliga sammanhang – många klubbar har
under det gångna året lyckats få sig massmedia och vi har synts och hörts i både press och TV/radio.
Det finns en del motstånd (”motståndsgrupper”) mot vissa av våra raser, så kallad extremavel,
Som redan nämnts, vår framtida datautveckling kommer att gynna våra klubbar och enskilda medlemmar – nu kommer
annonssidan ”Raskatter” och då kommer SVERAK att bli ännu bättre! Vi skall ”slå ut” Blocket och alla andra liknande
annonssidor och samtidigt göra PR för SVERAK-registrerade raskatter.
Under många år har slutorden innefattat ordet ”samarbete” och nu kan vi konstatera att vi är duktiga i det avseendet –
under Världsutställningen arbetade enskilda medlemmar från ca 20 SVERAK-anslutna klubbar (ca 25 klubbar om man tar
med assistenterna), detta är faktiskt ett fantastiskt resultat!
Avslutningsvis – samarbete lönar sig!”
Årsmötet beslutade, efter applåder, att lägga styrelsens årsberättelse till handlingarna.
Hälsoledamot Anna Börje, pratade om hälsa och hälsoprogram, ett verktyg för att bedriva bra avel. I samband med detta
redovisades statistik framtagen över de hälsoprogram som finns inom förbundet och som kommer att publiceras på
hemsidan.
Man kan tydligt se att de tvingande hälsoprogrammen som pågått under flertal år har gett förväntat positivt resultat och
ganska få individer behöver testas idag då de redan är ”fria genom tidigare generation”. På de nyare tvingande
programmen ser man att utvecklingen är på väg åt samma håll, men att det fortfarande finns en bit kvar på vägen. Viktigt är
att använda även bärare i aveln, annars kommer avelsbasen för rasen att minska vilket inte är bra.
De program som är frivilliga, endast rekommendation, ger inga relevanta underlag. Det är procentuellt få ägare som ser till
att sända in de resultat som katten ifråga möjligtvis har. Årsmötet uppmanades att sprida att resultat bör sändas in till
kansliet för registrering i stamboken.
Fikapaus kl. 11.13-11.45
Rapport FIFe World Show Malmö 24-25 oktober 2015
Förbundsordförande Annette Sjödin föredrog rapporten och inledde med att 1955 katalogförda katter verkligen inte var ett
påhitt, utan ett ödets nyck, att antal anmälda katter sammanföll med förbundets födelsedag detta jubileumsår. En applåd
gavs för de 70 assistenter som hela världen nu pratar om hur proffsiga de var. Världen pratar även om att WW’15 är det
största och bästa World Show som någonsin hållits.
Inte heller har detta vinstbringande arrangemang påverkat övrig hantering inom förbundet såsom ordinarie styrelsearbete
eller belastat kansliet.
Varje klubb har erhållit en officiell kokard från World Show, som minne.
Föreningen Mästerkatten framförde ett stort TACK till SVERAKs styrelse för ett mycket väl genomfört arrangemang och
övriga klubbar höll med!
Årsberättelse från disciplinnämnden, DN
DNs verksamhetsberättelse för 2015 presenterades och årsmötet beslutade att lägga den till handlingarna.
SVERAKs resultatredovisning och årsbokslut
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh, gick igenom handlingarna för årsmötet, endast två klubbar (Alfakatten och Skånes
kattklubb) hade begärt ut fullständig redovisning.
Årsmötet beslutade att lägga resultatredovisning och årsbokslut till handlingarna.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
Internrevisor Rolf Jonsson informerade att det inte inkommit några frågor under året rörande styrelsens förvaltning, men
att de som vanligt granskat styrelsens förehavanden med lupp, särskilt ekonomin runt World Show. Förbundsstyrelsen
kunde inte annat än hålla med, granskningen rörande WW har varit minutiös.
Internrevisorerna under verksamhetsåret, Rolf Jonsson och Svante Pettersson, lämnade som slutord i sin
revisionsberättelse: ”Vår genomförda revision ger ingen anledning till anmärkning på förbundets förvaltning.
Vi föreslår därför att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar”.
Årsmötet beslutade att lägga internrevisorernas berättelse till handlingarna.
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Förbundsekonom Michael Wirth Färdig framförde ett beklagande från externrevisor Claes Svensson, KPMG, att han
beklagligt nog missat att skriva ut revisionsberättelsen på KPMGs brevpapper.
Slutord från revisionsberättelse från externrevisor Claes Svensson, KPMG
Uttalande: Enligt min uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Sveriges Kattklubbars Riksförbunds finansiella ställning per den 31 december 2015 och av
dess finansiella resultat för året enligt bokföringslagen.
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.”
Årsmötet beslutade att lägga externrevisorns berättelse till handlingarna.

8. Ärenden väckta till årsmötet
Dnr 15-05-14
Elfsborgskatten, angående SVERAKs uppfödardiplomering och styrelsens svar
Elfsborgskatten anser att uppfödardiplomeringen behöver kvalitetssäkras. De har tagit fram några olika punkter som de
tycker skulle få diplomeringsstatusen att höjas. Förbundstyrelsen föreslår att en arbetsgrupp tillsätts för att arbeta med
utveckling för nästa steg av uppfödardiplomeringen. Utställningsledamot Malin Sundqvist uppmanade klubbarna att sända
in namn till förbundet på intresserade ute i landet med att arbeta i denna arbetsgrupp, även en ”intresseburk” ställdes ut i
lokalen.
Dnr 15-05-7
Järva Kattklubb, angående SVERAKs ID-register och styrelsens svar
Järva kattklubb vill att SVERAKs årsmöte skall besluta att SVERAK ska arbeta för att ansvaret för att ID-handling insänds skall
åvila märkaren samt att det skall lagstadgas om obligatorisk ID-märkning av katt. Utöver detta skall ändring av ägare kunna
ske utan kostnad via ”Mina katter” eller på annat sätt av tidigare ägare.
SVERAK är för ID-märkning av ALLA katter i SVERAKs ID-register, det är också anledningen till att registreringen är gratis och
öppen för alla. Stor del av de svenska djurklinikerna har ett aktivt sammarbete med förbundet, varvid flertalet sänder IDhandlingar direkt till kansliet för registrering. Möjlighet för ägare att själva hantera uppgifter gällande sina katter, såsom IDregister och ägarändring, ligger med i den planerade datautvecklingen.
SVERAK är positiv och har varit mycket delaktig i det tidigare förslaget till ny lag angående obligatorisk ID-märkning av
katter. Birka kattklubb uppmanade förbundet att aktivt kontakta berört departementet för få bollen i rullning igen rörande
lagstiftning.
Järva kattklubb uppmanade alla klubbar att vara mer aktiva i arbetet med att sprida information om ID-registret till, kliniker,
märkare, myndigheter och enskilda – det är allas ansvar!
Dnr 15-05-6
Norrskenskatten, angående vaccination och styrelsens svar
Norrskenskatten önskar ett tillägg i förbundets förtydligande rörande grundvaccination.
SVERAKs styrelse ser ingen anledning till att ändra nuvarande förtydligande (två vaccineringar), detta då det är helt i linje
med European Advisory Board of Cats Diseases senaste rekommendation (publicerad oktober 2015). Förtydligandet
kvarstår som det är.
Dnr 16-05-1
Sundsvalls kattklubb angående prickningssystem av SVERAK-diplomerade uppfödare och styrelsens
svar
Sundsvalls kattklubb föreslår att ett utbildningsmaterial riktat till avelssekreterare tas fram, detta material skulle ge
klubbarna möjlighet att hålla i utbildningar/studiecirklar för uppfödare nya som gamla.
Det finns redan idag material publicerat på SVERAKs hemsida, som både avelssekreterare och uppfödare kan ta stöd av för
att kullregistreringar ska bli korrekta. Då det framkom att inte alla funnit knappen för utskrift av hela dokumentet, så lovade
förbundsekonom Michael Wirth Färdigh att dylika ”printknappar” kommer att flyttas till överst av alla dokument (till viss
nackdel för de som använder sig av mobiler).
SVERAKs styrelse är mycket glada över att ingen uppfödare har tilldelats någon prick år 2015 och att den trenden håller i sig
även under 2016 och framåt. Ett fåtal uppfödare har under året blivit fråntagna sin diplomeringsstatus, dock ej på grund av
prickning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och disciplinnämnd
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2015.
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för disciplinnämnden för verksamhetsåret 2015.
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Förbundets samarbetspartner Royal Canin, med medarbetarna Naana Rench och Jenni Pernklev, hade nu anlänt till mötet
för att närvara några timmar. De kom fram till podiet och presenterade sig. Royal Canin hade utlyst en tävling ”Årets
kreativa katklubb” och det var dags för den spännande prisutdelningen.
3:e pris gick till Föreningen Sydkatten, med motiveringen ”Klubben är nu på gång igen efter några års frånvaro på
utställningsarenan. De har under året blivit kändisar från SVTs barnprogram Katt & Co och ett fortsatt samarbetet planeras.
De har tack vare denna TV-medverkan hjälpt till att sprida sitt stora engagemang för kattsporten och katten i synnerhet till
både stora som små i hela vårt land. De har en genomtänkt strategi och satsar på publikvänlighet och öppenhet.”
2:e pris gick till Mellansvenska kattklubben, med motiveringen ”Klubben samarbetar långsiktligt och professionellt över
gränserna – allt för att höja intresset kring katten och klubbens aktiviteter. Deras PR-satsningar har visat sig öka
publikintäkterna med 20 % jämfört med tidigare år. Klubben visar på stort engagemang för alla katter genom att skänka
4 000 kr av intäkterna till katthemmet i Eskilstuna.”
1:a pris gick till Min kattklubb, med motiveringen ”Klubben har genom idogt och målmedvetet arbete skapat
uppmärksamhet, intresse och synlighet - inte bara för klubben och SVERAK utan också för Royal Canin – inför, på och efter
sina klubbaktiviteter. Min Kattklubb jobbar aktivt med att bygga nätverk. Genom detta har de lyckats få ut sitt budskap via
många olika kanaler som attraherar olika typer av människor. Klubben har på så sätt lyckats skapa nyhetsvärde för
kattsporten på ett mycket trevligt, tydligt och genomtänkt sätt.”
Stort grattis till berörda klubbar!

10. Rapporter
Dnr 15-05-16
Örnsköldskatten, förlängning av försök med tidig hemgång
Dnr 14-05-1:4
SVERAKs styrelse rapport rörande tidig hemgång
Det har under året varit genomgående god respons från både klubbar och utställare, och man har sett att utställare i större
utsträckning har förstått ”reglerna” gällande detta och även respekterat de klubbar som valt att inte använda sig av ”tidig
hemgång”. SVERAKs styrelse föreslår att ”tidig hemgång” även tillämpas kommande fem verksamhetsår, d.v.s. fram till
årsmötet 2021. Samma villkor som gällde under detta år skall gälla även kommande period.
•
•
•
•
•
•
•

Vid ansökan/ändring av utställning ska SVERAKs kansli meddelas om ”tidig hemgång” ska användas.
Det ska tydligt framgå i inbjudan att ”tidig hemgång” tillämpas.
Monterhyrare ska informeras om att utställare inte kommer att vara kvar under hela dagen
Katter få endast lämna utställningen under en specifik tidsperiod mellan grundbedömningar och panel.
Arrangören måste tydligt upplysa utställarna om vad som gäller så att inte grundbedömningar eller panel störs.
Representant för SVERAKs styrelse/tävlingsledamöter ges rätt att kontakta utställare och monterhyrare för att
höra om synpunkter
Rapporteringsblankett ska fyllas i och skickas in tillsammans med övrig utställningsredovisning.

Årsmötet beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.
Årsmötet ajournerades för Lunch kl. 13.03-14.03
Dnr 10-10-43:20 ”Assistentgruppens” rapport rörande SVERAKs assistentutbildning
Arbetsgrupp tillsatt av årsmötet 2014 var Lars Hammar, Conny Jansson & Katarina Wolffram. Under året 2015 utökades
arbetsgruppen med Britt-Maria Pedersen, Sofia Granlid och Lars-Erik Pedersen.
Lars Hammar rapporterade om assistentgruppens arbete och började med att tacka Sundsvalls kattklubb, Järva kattklubb
samt Föreningen Sydkatten för deras hjälp att genomföra tre utbildningar under 2015.
Det arbete som assistentgruppen utfört upplevs av gruppen som mycket uppskattat av assistenter i SVERAK, nya såväl som
mer erfarna. Fler utbildning har önskats av klubbar vilket talar för en fortsättning på det arbete som gruppen startat bör
fortsätta. Billingebygdens kattklubb och Västsvenska kattklubben har framfört önskemål om utbildningstillfälle och fler
planeras. Överlag konstateras dock att de flesta verkar vara positiva till en trappa för assistenter. Gruppen förordar att
årsmötet beslutar att:
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• En fortsättning på assistentutbildningen men inom ramen för förbundets övriga förvaltning.
• Mentorer och utbildare håller ihop arbetet med kontaktperson från styrelsen.
• Minst fyra utbildningar hålls under 2016.
• Mentorerna ges i uppdrag att se till att listan över assistenter fylls och att de som redan idag har lång erfarenhet
skyndsamt placeras in på lämplig plats i listan.
• Styrelsen förhandlar med förbundets huvudsamarbetspartner Royal Canin om personliga skjortor till mycket erfarna
assistenter och mycket aktiva erfarna assistenter.
• En budget på minst 20 000 kronor per år beslutas för de kommande tre åren för assistenter i SVERAK.
• Att en arbetsgrupp utses för att genomföra en genomgång av assistentansvariges roll samt kopplingen mellan
assistenansvarig och sekretariat på utställningar.
Föreningen Mästerkatten uppmanar klubbarna att höja de arvoden som assistenterna erhåller. Föreningen Sydkatten
betonade vikten av att få in även helt nya assistenter.
Årsmötet beslutade enhälligt i enlighet med gruppens förslag.
Förbundordförande Annette Sjödin förvisade två olika skjortor i dam modell och i olika kvalité, en gul och en vit med
SVERAKs logotype på ryggen och med texten ”steward”. Dessa skjortor kommer att ”testköras” av assistenterna Angela
Andersson och Anni Gylling till och med Värmlands kattklubbs utställning i juli. De kommer efter det att utvärderas, hur de
hållit mot tvätt, strykning, komfort och diverse smuts/ludd. Efter utvärdering så kommer SVERAK att införskaffa helt nya
assistentskjortor i linje med assistentgruppens förslag.

11. Beslut om avgifter
11 a) Medlemsavgifter
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrade medlemsavgifter vilket
innebär:
Klubbarnas medlemsavgift till SVERAK 2018
50 kronor per enskild medlem till SVERAK från 2018
2 000 kronor - den del som samtliga klubbar betalar in i samband med medlemsavgiften och som ingår i
årsmötesutjämningen.
Miniavgifter till SVERAK blir då 4 500 kronor.
11 b) Övriga avgifter
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses nya förslag om avgifter vilket innebär:
Prenumerationsavgift Våra Katter 2017
20 kronor per nummer (för utlandsprenumeration tillkommer 15 kronor per nummer) vid klubbprenumeration
300 kronor för enskild inrikesprenumeration (6 nr)
400 kronor för enskild utrikesprenumeration (6 nr).
Avgifter från den 1 januari 2017
Avgift för registrering i SVERAKs ID-register
0 (noll) kronor för registrering i SVERAKs ID-register.
Stamnamn
1 500 kronor för stamnamn inklusive stamnamnsbevis
1 000 kronor för stamnamn överfört från icke FIFe-förbund inklusive stamnamnsbevis
50 kronor för stamnamnsbevis.
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Stamtavlor
300 kronor per katt i kull yngre än tre månader.
För SVERAK-diplomerad uppfödare är avgiften 200 kronor per katt.
600 kronor per katt i kull äldre än tre månader.
500 kronor per katt vid import/överföring.
150 kronor per transfer.
150 kronor per katt vid ändring/tillägg.
50 kronor per katt vid ändring/tillägg då katten är under sju månader, förändrad avgift. Kan endast utnyttjas en gång per
katt. Ev ytterligare ändring sker till ordinarie avgift (150kr).
150 kronor per ersättningsstamtavla.
Huskattbevis
150 kronor per nyutfärdat huskattbevis.
100 kronor per ersättningshuskattbevis.
Utställarpeng (per bedömd katt)
15 kronor per bedömd katt.

12. Beslut om arvoden för verksamhetsåret 2016
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrade avgifter, med undantag av
förbundstidningens redaktion som utökats med annonsplatsförmedling, vilket innebär:
120 000 kronor - arvode förbundsstyrelsen.
55 000 kronor - arvode förbundstidningens redaktion (inklusive annonsplatsförmedling)
6 000 kronor - arvode disciplinnämnden.
5 000 kronor - arvode internrevisorer.
4 000 kronor - arvode årsmötets ordförande.
4 000 kronor - arvode årsmötessekreterare.
Eftersom årsmötet valt SVERAKs kansli till årsmötessekreterare utgår inget arvode för detta uppdrag eftersom SVERAKanställd personal är i tjänst under mötet.
4 000 kronor - arvode valberedningen.

13. Behandling av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhets- och
räkenskapsår
Verksamhetsplan 2016 och budgetkommentarer
Förbundet har utropat 2016 till ”raskatternas år” och kommer under året att fokusera framför allt på följande områden:
Fortsatt utveckling av annonssidan (raskatter.com)
Fortsatt utveckling av ”mina katter” – integration av fler funktioner för uppfödare och utställare
Planering och genomförande av ett uppfödarseminarium första helgen i oktober på Svenska Mässan i Göteborg i
samarbete med Royal Canin.
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh presenterade, genom ett bildspel, raskatter.com. Sidan kommer att bli en
annonssida, endast för raskatter med SVERAK-utfärdad stamtavla, i förbundets regi. Den enskilde medlemmen kommer helt
utan kostnad, via ”Mina katter” administrera annons om sin uppfödning, katter/er till salu och/eller avelshane. Åtkomst till
utlagda annonser kommer att ligga helt öppen på sidan raskatter.com. Cirka en månad innan sidan kommer att släppas, så
kommer enskilda medlemmar få tillgång till att lägga in annonser.
Informerades att under kommande vecka så kommer information om ”raskatternas år” publiceras på förbundets webbplats
och klubbarna uppmanades att informera sina medlemmar.
Verksamhetsåret 2017 är utropat till ”PR för katten och förbundet”, då bland annat ID-registret planeras vara online för
registreringar direkt av djurägaren, via e-legitimation.
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Fråga rörande posten -5 000 på WW2015 ställdes, den härrör till kostnad för att även under 2016 kunna se den fantastiska
streamingen från World Show. Nerikes kattklubb förslog att då förbundet har så pass stort kapital, lägga en preliminär
minusbudget 2017 genom att tillföra ”Aladdin” 250 000 kr. Styrelsen ändrade sitt förslag i enlighet med NERKs förslag.
Årsmötet beslutade med acklamation att godkänna den föreslagna budgeten.
Årsmötesordförande informerade om de ”SVERAK-pins” som varje delegat erhållit på sitt bord, de är levererade av Lennarts
Lotter i Borås där förbundet lyckats förhandla fram ett bra pris. Då även flera klubbar beställt därifrån så ges nu 10-15%
rabatt, beroende på orderns storlek, till alla klubbar anslutna till SVERAK.
Förbundekonom Michael Wirth Färdigh presenterade, genom en bild, ett förslag på ”julbrev” att sändas från förbundet till
samtliga enskilda medlemmar, via e-brev, i december månad. Brevet kommer att innehålla information om ”dags att förnya
medlemskap” och ”smått och gott” om nya regler och dylikt som kommer att gälla nästkommande år. Om någon klubb inte
vill att detta brev sänds till sina medlemmar, så meddelar klubben det till kansliet.
Fråga om olika webbläsare för bland annat Sinbad kom upp. Säkraste läsarna är Explorer och Firefox. Utveckling och
därmed ändringar i webbläsare sker med en rasande fart. Det kostar stora pengar om man vill följa med i den utvecklingen,
därav koncentrerar sig förbundet på några få, men stora läsare.
Fikapaus kl. 15.35-16.00
Test av mentometersystemet, alla 41 klubbar nådde fram till datorn.

14. Val av förtroendevalda inom SVERAK
Valberedningens sammankallande Sofia Granlid föredrog och presenterade valberedningens förslag.
FÖRBUNDSSTYRELSE
Förbundsordförande - 2 år
Sittande förbundsordförande, tillika valberedningens förslag presenterade sig.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Annette Sjödin, VK.
PR-ledamot - 2 år
Sittande PR-ledamot Ewa Löwdin, hade avböjt omval. Valberedningens förslag Dan Mikkelä presenterade sig och därefter
Anna Källström som föreslogs ”från golvet”.
Årsmötet beslutade, efter votering med nedanstående röstetal, att välja Dan Mikkelä, MIN.
Dan Mikkelä, MIN
Anna Källström, FRÄS

96 röster
79 röster

Avels- och hälsoledamot 2 – 2 år
Sittande Avels- och hälsoledamot Ulrica Wilderäng, hade avböjt omval. Valberedningens förslag Sofie Abbereus
presenterade sig och därefter Päivi Palokangas samt Jennie Härsjö Lundh som föreslogs ”från golvet”.
Årsmötet beslutade, efter votering med nedanstående röstetal, att välja Sofie Abbereus, FMK.
Sofie Abbereus, FMK
Jennie Härsjö Lundh, ÄK
Päivi Palokangas, MIN
Avstod

111 röster
34 röster
22 röster
8 röster
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Utställningsledamot 2 – 2 år
Sittande utställningsledamot, tillika valberedningens förslag Lotta Kragh presenterade sig och därefter Katarina Henriksson
som föreslogs ”från golvet”.
Årsmötet beslutade, efter votering med nedanstående röstetal, att välja Lotta Kragh, ÄK.
Lotta Kragh, ÄK
Katarina Henriksson, NOS

149 röster
26 röster

Styrelsesuppleant – 1 år
Sittande styrelsesuppleant Lars Hammar hade avböjt omval, men nu ändrat sig. Valberedningens förslag Stellan Spetz, ÄK,
valde då att ej ställa upp till förmån för Lars Hammar. Lars Hammar presenterade sig och därefter Anna Källström som
föreslogs ”från golvet”.
Årsmötet beslutade, efter votering med nedanstående röstetal, att välja Lars Hammar, DÄK.
Lars Hammar, DÄK
Anna Källström, FRÄS
Avstod

103 röster
68 röster
4 röster

FÖRTROENDEVALD REVISOR SAMT SUPPLEANT
Internrevisor 2 – 2 år
Sittande internrevisor Svante Pettersson har avböjt omval. Valberedningens förslag Arne Grundberg presenterade sig.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Arne Grundberg, JKK.
Revisorsuppleant – 1 år
Sittande revisorsuppleant Arne Grundberg är ej längre valbar. Valberedningens förslag var Marie Nordberg Bengtsson,
KKOJ. Förslaget drogs tillbaka då tidigare internrevisor Svante Petterson föreslogs ”från golvet” och Marie Nordberg
Bengtsson som ej var på plats, meddelat Valberedningen att hon endast ställde upp om ingen annan gjorde det. Svante
Petterson presenterade sig.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Svante Pettersson, JKK.
DISCIPLINNÄMNDEN, DN
DN-ledamot 1 – 2 år
Sittande DN-ledamot tillika Valberedningens förslag var Katarina Wolffram som presenterade sig.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Katarina Wolffram, DÄK.
DN-ledamot 2 – 2 år
Sittande DN-ledamot Lena Böörs tillika valberedningens förslag presenterades av Nerikes kattklubb och därefter
presenterade sig Birgitta Karlsson som nominerats ”från golvet”.
Årsmötet beslutade, efter votering med nedanstående röstetal, att i enlighet med valberedningens förslag välja
Lena Böörs, NERK.
Lena Böörs, NERK
Birgitta Karlsson, SYDK
Avstod

97 röster
73 röster
5 röster

Disciplinnämnden meddelade senare under helgen att de utsett Conny Jansson till sammankallande.
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VALBEREDNING, VB
Förslag flödade ”från golvet” Camilla Wester, Maria Laestander, Hans Boskär, Roseanne Forslund och Ann-Christine
Johansson. Även Anne Nordström föreslogs med hon drog sin kanditatur till förmån för Maria Laestander, samt Barbro
Helmer som drog sin kanditatur till förmån för de som kom norrifrån.
Årsmötet beslutade, efter votering med nedanstående röstetal, att välja Maria Laestander, BJK, Hans Boskär, NERK och
Ann-Christine Johansson, LK.
Maria Laestander, BJK
Hans Boskär, NERK
Ann-Christine Johansson, LK
Camilla Wester, GRK
Roseanne Forslund, SUK
Avstod

148 röster
145 röster
72 röster
70 röster
68 röster
22 röster

VB meddelade senare under helgen att de utsett Ann-Christine Johansson till sammankallande.
Avgående PR-ledamot Ewa Löwdin konstaterade att det exakt på dagen var 11 år sedan hon blev invald i SVERAKs styrelse
och tackade styrelsen, kansliet och alla klubbar för 11 fantastiska år.

15. Behandling av motioner
Motioner som ska klubbas en andra gång
För bifall av motion som ska klubbas en andra gång krävs beslut med kvalificerad majoritet (117 röster).

M 10 / 2015

STYR 2

SVERAKs stadgar - Nytt regelhäfte ”SVERAKs grundregler”

Årsmötet beslutade, efter votering, med nedanstående röstetal, att bifalla motionen:
Bifall: 124 röster

Avslag: 49 röster

Avstår: 2 röster

Årsmötet 2014 gav styrelsen bland annat i uppgift att se över möjligheten till att återinföra fodervärdsavtal. För att få
detta att fungera finns ett behov av att införa grundregler.
En längre diskussion fördes om avtal och köplagar/köprätt. Bland annat diskuterades rutan för återköp som finns på
dagens överlåtelseavtal [Sekreterarens notering: SVERAKs årsmöte 2015 beslutade att vid uppdatering av
överlåtelseavtal ska ruta för återköp tas bort], det framkom att flera inte förstår vad den innebär. Förslag var att ändra
ordet ”återköp” till ”öppet köp”.
Efter diskussioner strök styrelsen texten i 4.1, som därmed lämnas som ”vakant”
Se nästkommande sidor för grundregler samt de konsekvensändringar som behöver göras.
Ny text:
GRUNDREGLER
Dessa grundregler gäller för medlemmar i Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) och är ett komplement till FIFes och
SVERAKs stadgar och regler.
1.

Allmänt

1.1

Varje individuell katts eller kattunges hälsa och välfärd ska stå främst i åtanke hos alla uppfödare och ägare av
katter eller kattungar.

1.2

En kattägare inom SVERAK är, förutom katten själv, en viktig representant för seriös och god katthållning och för
kattsporten i stort. Detta innebär ett ansvar gentemot katten, FIFe och SVERAK och SVERAKs värderingar och
principer.

1.3

Varje medlemsklubb och enskild medlem inom SVERAK ska
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1.4

2.
2.1

1.3.1

behandla och vårda katter och andra djur väl i enlighet med beprövad erfarenhet liksom gällande
djurskyddslagsstiftning, förordningar och föreskrifter utfärdade med stöd av lagstiftningen. Detta
innebär att någon befogad anmärkning mot djurhållningen inte ska kunna göras av myndighet.

1.3.2

handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SVERAK som förbund eller
SVERAKs medlemsklubbar och att inte uttala sig nedsättande i tal eller skrift om enskild medlem.

1.3.3

i anslutning till utställning inte agera på sådant sätt att det påverkar andra katters chanser till rättvis
bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om andra katter, funktionärer eller deltagare.

1.3.4

följa och hålla sig uppdaterad om förändringar rörande FIFes och SVERAKs stadgar och regelverk,
svensk lag och gällande föreskrifter som avser katt, katthållning och konsumenträtt.

1.3.5

fullfölja de förpliktelser som framgår av ingångna SVERAK-avtal.

1.3.6

även i övrigt på bästa sätt uppfylla de förpliktelser som kan följa av kattverksamheten samt att på intet
sätt kringgå FIFes och/eller SVERAKs regelverk eller beslut.

Katt, som ägs av enskild SVERAK-medlem och som används i SVERAK-avel eller vid SVERAK-utställning, ska vara
registrerad i SVERAK.
Uppfödaretik
En SVERAK-uppfödare ska i sitt avelsarbete iaktta god uppfödaretik. Detta innebär bland annat att:
2.1.1

hantera sin uppfödningsverksamhet sanningsenligt, kvalitetsmedvetet och med stort ansvar

2.1.2

insända nödvändiga intyg enligt FIFes och SVERAKs regler för hankatt och honkatt senast i samband
med kullregistrering

2.1.3

tillse att honkatten inte får fler än tre kullar inom en 24-månadersperiod

2.1.4

honkatt som måste förlösas genom kejsarsnitt mer än en gång inte används vidare i avel

2.1.5

honkatt inte paras av annan hane inom tre veckor från den tidigare parningen

2.1.6

se till att kattungen före försäljning har en miljö som gynnar den fysiska och mentala utvecklingen samt
en god socialisering

2.1.7

samtidigt registrera samtliga kattungar i varje kull.

2.1.8

kull ska vara registrerad eller under registrering senast vid tio månaders ålder.

2.2

Uppfödare/samtliga stamnamnsinnehavare ska vara medlem i SVERAK-ansluten klubb vid kullregistrering. Detta
gäller samtliga innehavare av ett stamnamn.

2.3

Ord som sänker kattens status, t ex ”billigt”, ”bortskänkes” eller liknande, får ej omnämnas i annonser vid
försäljning av katt.

3. Avelsetik
3.1

Kattuppfödning ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar avkommans hälsa och välbefinnande.

3.2

Varje medlem som upplåter sin katt till avel ska vara väl förtrogen med för rasen gällande hälsoprogram samt
med rasens standard, registreringsregler samt aktuella bestämmelser i djurskyddslagstiftningen.

3.3

En SVERAK-uppfödare får till avel endast använda katter som
3.3.1.

av FIFe är godkända för registrering

3.3.2.

är inregistrerade i SVERAKs eller annan erkänd kattorganisations stambok

3.2.3.

är av samma ras eller syskonras

3.3.4.

är i såväl god fysisk som psykisk kondition.

3.4

En SVERAK-uppfödare ska i avelsarbetet undvika parningskombination som utifrån tillgänglig information ökar
risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman.

3.5

En SVERAK-uppfödare ska som ägare av avelsdjur följa FIFe och SVERAKs hälsoprogram. För raser med krav på
veterinärmedicinskt/genetiskt undersökningsresultat ska giltigt intyg om detta finnas för avelskatterna före
parningstillfället.

3.6

En SVERAK-uppfödare ska inte använda katt i avel som vid DNA-test visar sig vara bärare av dubbla anlag för
allvarlig sjukdom med fastställd recessiv nedärvning. Katt som visar sig vara bärare av enkelt anlag för allvarlig
sjukdom med fastställd recessiv nedärvning får användas i avel, men endast i kombination med
genetiskt/hereditärt friförklarad katt och under förutsättning att detta inte står i strid med gällande
hälsoprogram.
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3.7

För att registrering av avkommor ska kunna ske efter han- och honkatter som inte har avkommor registrerade
efter sig i SVERAK tidigare, ska de intyg som krävs inom avel insändas till SVERAK. På intyg ska kattens
fullständiga namn och registreringsnummer vara påfört så att framgår vilken katt som avses.
Testikelintyg får tidigast utfärdas när hankatten är sex månader gammal.

3.8

En SVERAK-uppfödare ska undvika att para närbesläktade katter såsom far med dotter, mor med son eller
helsyskon med varandra.

3.9

En SVERAK-uppfödare ska arbeta för en bred avelsbas och inte selektera för hårt och för tidigt.

4. Försäljning, leverans och överlåtelse
4.1

En SVERAK-uppfödare ska vid tingning och vid överlåtelse av katt alltid använda av SVERAK för ändamålet
framtagen blankett. Vakant.

Varje överlåten katt ska
4.2 1

åtföljas av SVERAKs stamtavla

4.2.2

åtföljas av giltigt besiktningsintyg utfärdat av veterinär. Besiktningsintyget får inte vara äldre än sju
dagar

4.2.3

vara ID-märkt

4.2.4

vara fullvaccinerad i enlighet med Regler för uppfödning och stambokföring.

4.3

SVERAK-uppfödare/förutvarande ägare ska vid försäljning/överlåtelse fylla i ägarändringsintyget som medföljt
stamtavlan, eller skriva ett egenhändigt intyg om ändring av ägare. Detta intyg ska skrivas under av båda parter
och sändas i original till SVERAKs kansli snarast, dock senast 30 dagar efter överlåtandet, för registrering av ny
ägare. Vid delat ägande av SVERAK-registrerad katt ska huvudägare anges. Huvudägaren är den som är ansvarig
gentemot SVERAK.

4.4

Vid försäljning av katt som inte kan registreras i SVERAKs stambok ska SVERAK-uppfödaren anmäla detta till egen
kattklubb, för vidarebefodrdan till SVERAK, med angivande av skäl.

Följande behöver läggas till/flyttas över till SVERAKs stadgar:
4.7 Beslut och röstning
För ändring av ordningsregler till SVERAKs stadgar, grundregler och nationella tillägg till FIFes regler, krävs beslut av ett
årsmöte med kvalificerad majoritet (minst 2/3 av rösterna).
Beslut gällande nya ordningsregler i SVERAKs stadgar, grundregler och/eller regeländringar träder i kraft 1 januari
nästkommande år, såvida inte årsmötet beslutar annat. [Se 2.5 för ändring av stadgar]
(Resterande del av punkten är oförändrad)
Följande behöver flyttas från Nationella arbetsrutiner, regler och etik inom stambokföring och uppfödning samt
hälsoprogram inom FIFe och SVERAK till stadgar när SVERAKs grundregler införs:
2.6.

SVERAKs stambok

Av SVERAK utfärdad stamtavla är att betrakta som en värdehandling.
Det är ej tillåtet med reklam på stamtavlor utfärdade av SVERAK.
Ordningsregler:
1.

Stambokföring, stamnamn och registrering
a)

2.

Ändringar av uppgifter i stamtavlan, som är utskrivna från SVERAKs stambok, får endast göras av SVERAKs
stambokföring.
b) Det är tillåtet att komplettera med ID-etikett på avsedd plats.
c) Förtydligande: Veterinär tillåts komplettera med veterinära anteckningar på avsedd plats på stamtavlans omslag.
d) Kattens veterinärmedicinska intyg får inte medvetet förstöras eller förändras. Alla eventuella ändringar ska
signeras och dateras av veterinär.
Stamnamn
a)
b)

Stamnamn är den beteckning under vilken en uppfödare får registrera, av vederbörande uppfödda, katter hos
SVERAK.
En kull får registreras av enskild person utan stamnamn.
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c)
d)
e)

3.

Stamnamn ska vara prefix.
Person som ansöker om stamnamn måste som huvudinnehavare vara myndig.
Vid delat innehav av stamnamn ska huvudinnehavare anges.
Förtydligande: Huvudinnehavare är den som vid tvistemål har rätten till stamnamnet.
f) Som stamnamn godkänns inte enstaka bokstäver, siffror eller skyddade namn.
Förtydligande: Det åvilar den sökande att kontrollera om sökt stamnamn är skyddat.
g) När FIFe sänt registreringsbesked till SVERAK, erhåller den/de som ansökt om stamnamnet;
bekräftelse, stamnamnsbevis samt SVERAKs stadgar och regler.
h) SVERAK offentliggör det nya stamnamnet i förbundstidningen.
i) Uppfödare som innehar stamnamn är skyldig att alltid använda stamnamnet vid registrering av kull.
Minst stamnamnets huvudinnehavare ska underteckna registreringsanmälan.
Förtydligande: Ändring av innehavare till stamnamn ska omedelbart ansökas via klubben till SVERAK för
vidarebefordran till FIFe.
j) Stamnamn kan inte överlåtas till medinnehavare eller annan person om huvudinnehavaren är avstängd från
SVERAK-verksamhet. Förtydligande: Ändring av innehavare till stamnamn ska omedelbart ansökas via klubben till
SVERAK för vidarebefordran till FIFe.
Ansökan om stamtavlor
a)
b)

4.

Ansökan om registrering ska ske på aktuell och av SVERAK utfärdad blankett; Registreringsanmälan för kattkull.
Innehar uppfödaren stamnamn, får kattens namn (inklusive stamnamn) ej överstiga 35 tecken.
Innehar uppfödaren inte stamnamn, får kattens namn endast bestå av ett ord som ej får överstiga 19 tecken.
Detta ord ska inte i efterhand kunna skrivas som två eller flera separata ord och därigenom fås att efterlikna ett
stamnamn + namn.
c) Registreringsanmälningar kan ej hållas vilande i väntan på att stamnamn ska bli inregistrerat.
Ändring av stamtavla
a)
b)

För införande av ändringar i stamtavla ska gammal stamtavla tillsammans med övrig nödvändig dokumentation
samt kvittokopia på inbetald avgift insändas till SVERAK.
Efter det att katt har blivit registrerad får kattens namn endast ändras om förväxling av kön förekommit. Om fel
kön angivits på katt ska uppfödaren skriftligen intyga att den aktuella katten är identisk med den katt som
registrerats men med fel kön.
Om uppfödaren har erhållit stamnamn får detta påföras i SVERAKs stambok i efterhand.

Mötesordförande Eva Porat konstaterade kl. 18.15 att dagens möte varit trevligt och ännu trevligare kommer kvällen bli
med tanke på det ”försenade” 60 års jubileumet.
Efter omröstning medelst röststicka, beslutades ny start tid för söndagens möte till 9.30 – 30 minuter senare än tidigare
aviserat.
Mötet ajournerades till söndag.
Under lördagkvällens supé erhöll Hälsingekatten Agrias pris till ”Årets Kattklubb”, ett pris som i år utdelas till den klubb som
ökat sitt medlemsantal mest (procentuellt) 2014-2015. Agria som representerades av Birgitta Schmidt gratulerade med
blommor, pokal och 1000 kr i prispengar.
Sedan delade Agria ut pris till ”Årets Profil” som i år blev Malin Sundqvist med motiveringen:
”För sprudlande idéer. Hårt arbete, gedigen kunskap i kombination med lyhördhet och servicekänsla. Allt i en positiv anda
med förbundets och kattsportens bästa i fokus.”
Även Malin gratulerades med Agrias prischeck på 1000 kr, pokal och blommor utav Birgitta Schmidt.
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Söndagen den 20 mars
Årsmötet återupptogs kl 9.34 då årsmötesordförande Eva Porat öppnade söndagens möte. Eva informerade om att Malin
Öhlund, SLU, kommer och håller ett föredrag 11.15 om diabetes på katt.

Motioner för vidarebefordran till FIFe M 1 – M 8
För bifall av motion för vidarebefordran till FIFe krävs beslut med enkel majoritet (88 röster).

M1

SK 1

FIFes Statuter - 6.2, Tillägg av text

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Stockholms Kattklubb omformulerade texten, utefter förslag från andra klubbar och podiet.
Ny text:
2. The Judges and standard Comission
[…]
För att vara valbar ska en domare ha varit aktiv Internationell domare under minst fem (5) år.

M2

FMK 1

FIFes och SVERAKs regler för Stambokföring och Uppfödning - 2.3.3,
Ändring av text

ELK 2

FIFes och SVERAKs regler för utställning - 2.6, Ny text

Dragen

M3

Årsmötet beslutade, med Acklamation, att avslå motionen.
Ny text:
[…]
Endast katter ägda av medlemmar i NRR, SVERAK och SK får deltaga på SW.

M4

SYDK 1

FIFes och SVERAKs regler för utställning – 3.4, Borttag av text

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Ny text:
Tillträde till utställning är ej tillåten för:
[…]
Okastrerade huskatter äldre än 10 månader.
[…]

M5

STYR 3

FIFes och SVERAKs regler för utställning – 3.1, Tillägg av text

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen:
Ny text:
För att få delta vid utställning måste katterna vara registrerade i stambokregistret hos en FIFe-medlem med undantag av
• huskatter, dock ska huskatter ha ett registreringsbevis (ej att förväxlas med stamtavla) utfärdat av det nationella
FIFe-förbundet
• noviser
• katter med ägare enligt 8.2.2.
[Resten av punkten oförändrad]
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M6

ELK 1

FIFes och SVERAKs regler för utställning – 4.3, 4.4, 4.5, Tillägg av
text

Årsmötet beslutade, med acklamation, att avslå motionen.
Ny text:
(utöver nuvarande alternativ)
För att uppnå titeln Internationell Champion eller Internationell Premier, måste katten ha tilldelats:
• fem CACIB eller CAPIB
• av fyra olika domare
• i ett land
• vid fem internationella utställningar, hållna under FIFes beskydd
För att uppnå titeln Grand Internationell Champion eller Grand Internationell Premier, måste katten ha tilldelats:
• elva CAGCIB eller CAGPIB
• av minst fem olika domare
• i ett land
• vid elva internationella utställningar, hållna under FIFes beskydd.

För att uppnå titeln Supreme Champion eller Supreme Premier måste katten ha tilldelats:
• femton CACS eller CAPS
• av minst åtta olika domare
• i ett land
• vid femton internationella utställningar, hållna under FIFes beskydd.

M7

BIRKA 1

FIFes gruppindelning för CRX/DRX/GRX

Årsmötet beslutade, efter acklamation, att avslå motionen:
Ny text:
Katter med EMS-kod 09 ska tävla i den grupp där dess motsvarande färg utan vitt tävlar.
- katter med EMS-kod 09 som tävlar i grupp 2 flyttar till grupp 1.
- katter med EMS-kod 09 som tävlar i grupp 4 flyttar till grupp 3.
- katter med EMS-kod 09 som tävlar i grupp 6 flyttar till grupp 5.
- katter med EMS-kod 09 som tävlar i grupp 8 flyttar till grupp 7.

M8

SkKK 1

FIFes rasstandard för MAN/CYM

SkKK 3

FIFes regler för Breed Councils - 8, Tillägg av text

Dragen

M9
Dragen

Motioner rörande SVERAKs stadgar M 10 – M 11
M 10

STYR 1

SVERAKs stadgar - 2.2, Utbyte av text

SkKK 2

SVERAKs stadgar - 4.1, Tillägg av text

Dragen

M 11
Dragen
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Motioner rörande FIFes och SVERAKs regler för utställning M 12 – M 14
M 12

NOS 1

FIFes och SVERAKs regler för Utställning – 1.8 b Nationellt tillägg,
Ändring av text

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Ny text:
Veterinärbesiktning kan ske genom stickprov. Om så sker ska detta anges på inbjudan.

M 13

FMK 2

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 5.4 Nationellt tillägg,
Ändring av text

SYDK 2

FIFes och SVERAKs regler för Utställning – 3.4 Nationellt tillägg,
Tillägg av text

Dragen

M 14
Dragen

Motioner rörande SVERAKs grundregler M 15 – M15
M 15

STYR 2

SVERAKs Grundregler -4.3, Utbyte av text

Årsmötet beslutade, efter acklamation, att avslå motionen:
Ny text:
SVERAK-uppfödare/förutvarande ägare ska vid försäljning/överlåtelse fylla i ägarändringsintyget som medföljt
stamtavlan, eller skriva ett egenhändigt intyg om ändring av ägare. Detta intyg ska skrivas under av båda parter och
sändas i original till SVERAKs kansli snarast, dock senast 30 dagar efter överlåtandet, för registrering av ny ägare. Vid
delat ägande av SVERAK-registrerad katt ska huvudägare anges. Huvudägaren är den som är ansvarig gentemot SVERAK.
Endast en ägare per SVERAK-registrerad katt kan anges och registreras i SVERAKs stambok.

16. Övriga frågor
Frågor som väcktes under lördagens möte togs upp.
Björkstakatten, BJK – Vaccinationsregler
Björkstakatten önskar ett förtydligande vad som avses med ”årligen”. Årsmötet enades om att med ”årligen” avses ”datum
till datum”. Utställningsledamöterna ser över en tydligare formulering i de dokument förbundet har.
Fräsets kattklubb, FRÄS – Hälsoprogram
Fräsets kattklubb drar tillbaka sin fråga, och tackar Hälsoledamot Anna Börje för en exemplarisk presentation av SVERAKs
hälsoprogram.
Skånes Kattklubb, SkKK – Leveranstid på stamtavlor
Skånes kattklubb framförde en önskan att det skall framgå på SVERAKs hemsida hur lång leveranstiden för närvarandet är
på stamtavlor, detta så en uppfödare då ”snabbt” kan inse om handlingar inte kommit förbundet tillhanda etc.
Alfakatten, ALFA – Insändare i VåKa 2/15 rörande rapport om utställningsrutiner och deltagande på en utställning
Alfakatten undrar vad som hände med kontakten som skulle tas med klubbarna för att inhämta synpunkter, tankar och
förslag.
Tävlingsledamot Malin Sundqvist informerade årsmötet om att utställningsledamöterna håller på att sammanställa frågor
som kommer att publiceras som webbenkät under våren.
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Spinneriet, SPIN – Blanketter
Spinneriet undrar när blanketterna på webben skall börja fungera?
Det påverkar vilken webbläsare som man använder och det är ett känt fenomen att ”Chrome” har problem med blanketter,
inte bara förbundets. Flera av delegaterna tipsade om att blanketten kan upplevas som ej ifylld, men att om man tex gör en
tab i dokumentet så blir all ifylld text synlig. Det är rekommenderat i informationstexten vid blanketterna på hemsidan att
man först skall spara hem blanketten på sin dator och sedan fylla i. Då skall det inte föreligga några problem.
Fikapaus kl. 10.45-11.15
Efter fikapausen välkomnade mötesordförande Leg. Vet. Malin Öhlund, SLU, som fram till 12.35 höll ett mycket intressant
föredrag om diabetes på katt. Malin var mycket noga med att poängtera att trots att man kan se tydliga skillnader mellan
olika raser, så är det dock en försvinnande liten andel av alla katter som utvecklar sjukdom.
Mötesordförande Eva Porat informerade att Karolinska Institutet, KI håller på med forskning kring ett specialschampo för
hund som enligt uppgift skall ta bort allergener effektivare än vanliga konventionella schampon. Eva har erhållit fyra flaskor
att användas i testverksamhet på katt, och frivilliga testare efterlystes – kontakt skall tas med Eva.
Mötesordförande Eva Porat informerade att Scandinavian Winner 2018 kommer att arrangeras av Västsvenska kattklubben
och Föreningen Ädelkatten i samarbete, den 7-8 april 2018 på Svenska Mässan i Göteborg.
Förbundsordförande Annette Sjödin delgav årsmötet en del viktig information;
•

med hjälp av ett bildspel, om nya regler inom FIFe och SVERAK för 2016.

•

påminde om den rutin som gäller rörande enskilda medlemmar boende utanför Sverige. Förbundet har ett beslut
på att inte ta emot boende utanför Sverige som enskilda medlemmar, dock finns ett undantag – boende på Åland,
detta på grund av språkproblem och enligt önskemål av Finska förbundet Kissallitto. Om medlemsansökan eller
medlemsavgift (H eller F) inkommer från person som bor på Åland finns procedur fastställd av FIFe hur hantering
ska vara.
1. Begär information från personen om medlemskap funnits i annat FIFe-förbund och gärna motivering till
varför personen vill byta förbund.
2. Har personen ett FIFe-registrerat stamnamn? I så fall vilket stamnamn, vilket inregistreringsdatum och
vilka innehavare som är registrerade på stamnamnet.
3. Annan aktivitet (domare, domarelev...)?
4. Skicka e-post till SVERAKs kansli med ovanstående information samt namn och adress för personen
ifråga samt medlemstyp.
5. SVERAK skickar förfrågan till det förbund i det land där medlemskap tidigare funnits/personen ifråga bor
om de har några invändningar mot medlemskap i SVERAK.
Förbundet kan alltså neka medlemskap om personen ifråga inte reglerat skulder, inte begärt utträde
från förbundet på korrekt väg osv.
6. Förbundet meddelar SVERAK beslut om godkännande/ej godkännande
7. SVERAK meddelar klubben detta svar - och det är upp till klubben att meddela berörd person svar.
8. SVERAK gör en notering i kommentarsfältet för berörd person när byte av förbund är godkänt

•

informerade om ett nyligen taget beslut av Cat Fanciers’ Association, CFA (medlem i World Cat Congress, WCC),
att neka överföringar av katter från ett antal olika klubbar/förbund i Ryssland på grund av oegentligheter. Annette
uppmanade delegaterna att informera sina medlemmar om att ”tänka efter före” vid import av katt, detta för att
undvika eventuella problem vid senare överföring.

•

avtal Royal Canin, RC, nytt avtal är på gång med vissa förändringar mot befintligt. Annette vädjade att
utställningsarrangerande klubbar tänker lite på hur man exponerar vår samarbetspartner som tillhandahåller stor
del av vårt utställningsmaterial utan kostnad för utställningsarrangerande klubb (bedömningssedlar,
nummerlappar, transporter bara för att nämna några). Detta särskilt vid och kring prisbord. Det är inte lämpligt
att tex stoppa ner RCs vinster (foderpåsar) i ”påsar” där inte deras logotype exponeras. Det är även trevligt om
man kan ha en öppen dialog med den personal från RC som bemannar deras monter, exempelvis erbjuda
möjlighet till lunch (om klubben tillhandahåller det till sina funktionärer) den behöver dock inte vara utan
kostnad.

Fråga om vad som hände med den container/burpool som skulle utrangeras ställdes, varvid förbundsekonom Michael Wirth
Färdigh utbrast – kom med ett bud!
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Mötesordförande Eva Porat tog upp rutin kring prisutdelningen av Årets Katt. Även här rörde det sig om exponeringen av
förbundets sammarbetspartners Royal Canin och Agria i samband med deras priser. RC och Agria har ensamrätt att synas
med priser till Årets Katt, dock kan självklart andra priser skänkas till dessa katter – men visa hänsyn och var lite diskreta
med exponeringen.
SVERAKs årsmöte 2017
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh informerade, med hjälp av ett bildspel, att årsmötet 2017 kommer att avhållas på
hotell Galaxen i Borlänge. Dalälvskatten utbrast genast i förtjusning.

Mötets avslutande
Förbundsordförande Annette Sjödin framförde ett stort tack till podiet, delegater och övriga närvarande vid årsmötet.
Kl. 13.23 förklarade mötesordförande Eva Porat SVERAKs årsmöte 2016 avslutat – och meddelade att lunchen nu var
serverad!

2016-04-19

SVERAKs kansli, Cecilia Wennergren, årsmötessekreterare

Datum

2016-05-13

Eva Porat, årsmötesordförande

Datum

2016-04-20

Malin Sundqvist, bisittare

Datum

2016-05-01

Barbro Helmer, justerare

Datum

2016-04-25
Datum
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