Till samtliga SVERAK-anslutna
klubbar och funktionärer

---------------Utskick nr 1/16 - Cirkulärskrivelse via post & e-post 160518------------Separat till officiell klubbadress sänds – med ”snigelpost”:






DN-beslut om avstängning (dnr 16-10-18:2)
DN-beslut om varning (dnr 16-10-22:2)
En omgång av FIFes och SVERAKs stadgar och regler
ID-mapp (en per klubb) – att överlämnas till veterinär som ännu inte är i ID-samarbete
De klubbar som ej deltog vid årsmötet – två SVERAK-pins

----------------------------------------------Förbundsinformation--------------------------------------Våra Katter
Annonsbetalning
Numera gäller att annons i Våra Katter ska
förskottsbetalas – ingen fakturering av icke
kommersiella annonser kommer att ske framöver.
Vid styrelsemöte nr 8/15 beslutades styrelsen att
klubbarna endast fick fri julhälsning i nr 6/15 – som en
jubileumsförmån. I år gäller inte någon fri julannons.
Våra Katters redaktion har fått egen e-postadress:
redaktion@sverak.se När man använder denna adress
sänds e-post vidare till redaktör Ulf Lindström samt till
Våra Katters redaktion.
Det var ju stora problem och kraftiga förseningar av
Våra Katter nr 1/16. Detta har med naturlighet
inneburit att även nr 2/16 blivit försenad och kommer
även att medföra att nr 3/16 blir det (någon/några
veckor).
Sista-datum för bokning av annons i nr 3/16 (rasspecial
helig birma) har blivit framflyttat till den 30 maj (från 10
maj).
ID-samarbete med veterinärer
Vecka 21 – 23-29 maj
Den 23-29 maj avhålls FIFes GF 2016 i Lissabon,
Portugal. Program, motioner med mera finns på FIFes
hemsida.
Flera från SVERAK kommer att vara på plats – bland
andra; Annette Sjödin (FIFes president), Eva Porat
(SVERAKs delegat), Michael W Färdigh (bisittare till Eva
Porat och FIFes revisor), Cecilia Wennergren (ledamot
FIFes Breeding and registration commission).
Bortsett från att dessa personer inte kommer att vara
nåbara under veckan kommer även SVERAKs
stambokföring att vara stängd.
Årsmötesprotokoll 2016
Protokoll från SVERAKs årsmöte är nu färdigjusterat och
publicerades på hemsidan 160517.
Läs protokoll.

Antalet veterinärer/kliniker som samarbetar med
SVERAK ökar ständigt i antal. Samarbetet innebär att
veterinär och SVERAK har ett gemensamt mål för IDmärkning av katter och att katterna med hjälp av
SVERAKs ID-register ska kunna hitta hem. Det finns
tyvärr ändå ett antal veterinärer som ännu inte är med
eller vet om att SVERAK har ett ID-register där kattägare
kan registrera ID-nummer helt utan kostnad.
Detta diskuterades vid SVERAKs årsmöte 2016 och då
uppmanades alla klubbar att aktivt delta i att öka
vetskapen om SVERAKs ID-register.
Med utskicket bifogas en ID-mapp som vi ber er lämna
över till veterinär i er region som ännu inte är med i IDsamarbetet. Veterinärer som är med hittar du på denna
sida.
Om veterinären vill ha mer material – eller om du vill att
vi skickar materialet direkt till ”din" veterinär – hör av
dig till SVERAKs kansli så skickar vi material.
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Avtal med Royal Canin, RC

Tidig hemgång

Avtal med Royal Canin är nu tecknat för ytterligare en
treårsperiod vilket innebär att samarbetet förlängs till
181231.

SVERAKs årsmöte beslutade att ”tidig hemgång” kan
tillämpas de kommande fem verksamhetsåren, det vill
säga fram till årsmöte 2021. Samma villkor gäller.

RC har ännu en gång ändrat sin logotyp! Korrekt logotyp
ska användas (med vit bakgrund) på inbjudningar,
hemsidor osv. Logotypen finns att hämta på SVERAKs
hemsida

Läs mer om tidig hemgång på SVERAKs hemsida.

Vid SVERAKs årsmöte uppmanade styrelsen att
utställningsarrangerande klubbar tänker på hur våra
samarbetspartners exponeras under utställningar; inte
minst vid och kring prisbord och även i katalog. RC
tillhandahåller mycket av utställningsmaterialet utan
kostnad för klubbarna (bedömningssedlar, nummerlappar m.m.). Priser från andra aktörer är givetvis
tillåtet men exponera inte dem framför RC och Agria.
Om samarbetspartner har monter vid utställning är det
lämpligt att informera monterpersonalen om – och var
– det är möjligt att äta lunch. Tillhandahåller klubben
lunch till domare och funktionärer? I så fall kan
samarbetspartners representanter också erbjudas
denna lunch – fritt eller mot betalning.
RCs raspärmar kommer det frågor om allt emellanåt
(att placera på domarburar bland annat). Raser har
tillkommit och försvunnit, pärmar har förkommit eller
blivit skadade och så vidare.
Nu har RC beslutat – med tanke på byte av logotyp – att
göra en helt ny omgång med pärmar samt innehåll. När
det är klara kommer de att distribueras direkt från RC.
Vad händer efter färgbestämning?
Utställningsledamöterna Lotta Kragh och Malin
Sundqvist har sammanställt information om vad som
gäller vid färgbedömning. Bra att skriva ut några
exemplar och ha tillgängligt/ge till berörda under
utställningen.
Hämta pdf-dokumentet Färgbestämning – vad händer
nu (dnr 16-10-41)
Generell dispens för stickprovskontroll
Vid SVERAKs årsmöte beslutades att införa ett nationellt
tillägg till FIFes regel för utställning § 1.8 b. Detta
innebär att från den 1 januari 2017 skrivs det i
regelverket in:
”Veterinärbesiktning kan ske genom stickprov. Om så
sker ska detta anges på inbjudan.”
Eftersom flera klubbar redan har ansökt om dispens för
stickprovskontroll har styrelsen beslutat bevilja generell
dispens – under förutsättning att:

klubben skickar in en ansökan till kansliet

klubben skriver om stickprovskontroll i sin
inbjudan

anmälningstiden får inte ha startat.

Assistentskjortor
Olika modeller och färger (vit och gul med texten
”steward” och SVERAKs logotyp på ryggen) – av olika
kvalitet – kommer under första halvan av 2016 att
”testköras” på utställningar och utvärderas. På sikt
kommer helt nya assistentskjortor att inköpas.
Frågor rörande vaccinationsregler
Enligt önskemål har en tydligare text rörande
vaccination vid utställning publicerats på SVERAKs
hemsida:
”En karensperiod på 15 dagar gäller för samtliga typer
av vaccinationer. Läs mer om karensperioder.
Du behöver inte vaccinera din katt varje år om vaccinet
har längre hållbarhet. Detta innebär att du (eller din
veterinär) måste ta reda på hur lång giltighetstid din
katts vaccin har. Om det är mer än 1 års giltighetstid
(innebär "datum till datum") behöver du ha ett intyg
från din veterinär på detta alternativt en kopia från
FASS på den sidan där vaccinets giltighet framgår. Detta
intyg tas med till utställningen.
Om du inte har något sådant intyg får vaccineringen
inte vara äldre än 1 år för att katten ska få komma in på
utställningen.”
Tänk på domarfördelning!
Det har vid flera tillfällen framförts synpunkter på att en
del klubbar gör domarfördelningar som leder till att
poängen för tävlingen Årets Katt gynnar - och
missgynnar - utställare och konkurrenter.
Exempelvis: endast en katt (ras) placeras hos en domare
medan övriga katter i samma ras placeras hos andra
domare. Detta medför att den ensamma katten har
lättare att erhålla nominering (45 poäng till tävlingen
Årets Katt).
Styrelsen är medveten om att domarfördelning är
klubbens interna angelägenhet och vill endast
uppmärksamma klubbarna att tänka på detta.
Årsmöte 2017
Den 18-19 mars 2017 avhålls SVERAKs årsmöte på
hotell Galaxen i Borlänge.
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Icke godkänd ras vid utställning

Tillfälligt utesluten FIFe-domare

Enligt FIFes regler är det tillåtet för katter av alla raser
ställas ut på FIFe-utställning under förutsättning att
katten:

Från FIFe:





registreras i stamboken för FIFe-medlem som
ägaren tillhör i enlighet med utställningsreglerna §
3.1 (Registrering i stamboken)
är tillåten på utställningen enligt utställningsreglerna § 3.3 (minimiålder) eller § 3.4 (tillträde till
utställning)
inte tillhör någon typ av ”vilda kattdjur” eller
någon typ av ras som kan härledas till ”vilda
kattdjur” (se FIFe General Rules 13.1) eller lider av
(pseudo-)achondroplasia (t.ex munchkin) eller
osteokondrodysplasi (t.ex. scottish fold) eller som
har sådan katt i sin bakgrund. Dessa katter kan
aldrig vara registrerade i stamboken hos en FIFeorganisation enligt uppfödning och
stambokföringsregler § 3.6.1 och 3.6.2.

De katter som anmäls till utställning gör det i enlighet
med deras stamtavla och detta inkluderar deras EMSkod.
XLH - icke godkänd långhårig ras (döms i kategori 1 eller
2 beroende av ras)
XSH - icke godkänd korthårig ras (döms i kategori 3 eller
4 beroende av ras)
I vardera klass rangordnas de utställda katterna endast
I, II, III och IV men erhåller ingen poänggradering och
tillåts inte tävla för Best in Show. Däremot får de tävla
tillsammans för en ”Bäst i icke godkänd variant” eller
Bäst i icke godkänd ras”, men dessa inofficiella titlar
räknas inte som kvalificeringsunderlag för DVM- eller
DSM-titel, inte ens om varianten ifråga sedermera
skulle godkännas.
Uppfödardiplomering – nivå 2
Det har de senaste åren, och senast vid årsmötet,
framkommit önskemål om en vidareutveckling av
uppfödardiplomeringen - som funnits i sin nuvarande
form sedan starten. Denna vidareutveckling fanns även
med i tankarna vid start av diplomeringen 2008. Arbetet
med uppfödardiplomeringen nivå 1 var ett stort projekt
och många timmar lades ned av E Löwdin, M Wirth
Färdigh och A Färdigh för att slutföra detta.
Styrelsen lade vid årsmötet 2016 fram ett förslag att
tillsätta en arbetsgrupp för nivå 2 och några
intresseanmälningar har inkommit. Det råder däremot
fortfarande en osäkerhet om vad nivå 2 ska innebära
och i vilken form och omfattning som utbildning och
"examen" ska ske. Styrelsen ser sig i dagsläget inte ha
möjlighet att vara aktivt delaktiga i ett så stort projekt
som nivå 2 troligen blir. M Sundqvist åtog sig att fram
till styrelsemöte i augusti 2016 agera kontaktperson för
eventuellt intresserade - men inte att ingå i en eventuell
arbetsgrupp.

”Temporary expulsion of an International FIFe Judge
Upon recommendation of the FIFe Disciplinary
Commission, the FIFe Board decided to expel the
International all breed judge Mr. Fabrice Calmès
(FR) for one year, i.e. until the 15th of January 2017, for
repeatedly judging at non-FIFe shows without obtaining
permission in accordance with the FIFe Rules for Judges
and Student Judges. Whilst expelled, Mr. Calmès is not
permitted to officiate as a judge at any show; not
adhering to this sanction will result in his permanent
expulsion as a FIFe Judge.
By order of the Board,
Annette Sjödin - President
Eric Reijers - General Secretary”
Uppdaterad
“Information om försäkring vid utställning”
Under förutsättning att berörd person är enskild
medlem i en SVERAK-klubb är alla
utställningsfunktionärer (klubbfunktionärer, elever,
assistenter, domare) försäkrade mot olycksfall genom
SVERAK - denna försäkring gäller även vid utställning
som arrangeras utomlands.
Hämta informationen som pdf-dokument
Ändra klubbuppgifter
Det är mycket viktigt att SVERAK har korrekta uppgifter
över klubbfunktionärer i Sesam, i Våra Katter och på
hemsidan. Vid ändring av styrelseledamot/ledamöter,
om ändring av medlemsavgift (publiceras i Våra Katter)
eller om klubben ändrar plusgiro eller bankgiro
(publiceras i Våra Katter och används för eventuell
utbetalning från SVERAK) - då måste besked sändas
snarast möjligt till SVERAKs kansli.
Meddela ändring genom:
1. formulär som finns på SVERAKs hemsida
eller
2. blankett – som fylls i och sänds sverak@sverak.se
eller
3. "vanlig" e-post till sverak@sverak.se.
Information om ändring (genom blankett eller "vanlig"
e-post) sänds från "känd" adress (via ordförande,
sekreterare eller kassör – det vill säga uppgift som finns
publicerad på sverak.se eller i Våra Katter).
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Favoriter i repris
Medlemmar från annat förbund – ej boende i Sverige

Viktigt om Aladdin

SVERAK har fattat beslut att inte ta emot boende
utanför Sverige som enskilda medlemmar i SVERAKklubbar, dock med ett undantag – boende på Åland.
Skälet till detta är att det finska FIFe-förbundet bett
SVERAK att acceptera dessa.

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.

Om medlemsansökan eller medlemsavgift (H eller F)
inkommer från person som bor på Åland finns procedur
fastställd av FIFe hur hantering ska vara.

Medlemskap ett måste!

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Begär information från personen om medlemskap
funnits i annat FIFe-förbund och gärna motivering
till varför personen vill byta förbund.
Har personen ett FIFe-registrerat stamnamn? I så
fall vilket stamnamn, vilket inregistreringsdatum
och vilka innehavare som är registrerade på
stamnamnet.
Annan aktivitet (domare, domarelev...)?
Skicka e-post till SVERAKs kansli med ovanstående
information samt namn och adress för personen
ifråga samt medlemstyp.
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.
Förbundet meddelar SVERAK beslut om
godkännande/ej godkännande
SVERAK meddelar klubben detta svar - och det är
upp till klubben att meddela berörd person svar.
SVERAK gör en notering i kommentarsfältet för
berörd person när byte av förbund är godkänt

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.

Detta gäller inte stödmedlemskap – som kan accepteras
oavsett från vilket land medlemmen kommer från.

Fortsätt njuta av maj månad!

