SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

STYRELSEPROTOKOLL NR 3/16
fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli, Borås
lördagen den 20 augusti 2016 kl. 9.00-17.45
söndagen den 21 augusti 2016 kl. 9.00-14.45

SVERAKs styrelse

Övriga närvarande

Närvarande

SVERAKs kansli

Ordförande Annette Sjödin

Agneta Färdigh, protokollförare

Vice ordförande Eva Porat
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
Avels- och hälsoledamot 1 Anna Börje
Avels- och hälsoledamot 2 Sofie Abbereus
Regelledamot Lars Madej
Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist
Utställningsledamot 2 Lotta Kragh
Suppleant Lars Hammar
Ej närvarande
PR-ledamot Dan Mikkelä

§ 1 Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro
Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Beslutades att godkänna kallelsen.
D Mikkelä hade meddelat ej närvaro. L Hammar trädde in som ordinarie ledamot.

§ 2 Val av justerare
Beslutades att välja M Wirth Färdigh att jämte mötesordförande, justera detta protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista
Beslutades att fastställa dagordning och ärendelista.

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Möte nr 3 brukar vara inplanerat i mitten juni/början av juli och har de senaste åren avhållits som epostmöte. Vid styrelsemöte nr 2/16 beslutades att inte fastställa datum/period för e-postmöte utan
avvakta och se vilka handlingar som inkommer.
160609 informerade A Sjödin att efter genomgång av inkomna handlingar ansågs det inte vara något
behov av e-postmöte under juni 2016.

Dnr 16-10-37:2

Styrelseprotokoll nr 2/16 fört vid styrelsemöte 160507

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.
Förtydligande rörande novisgodkännande
För att ansöka om tillstånd att stambokföra katt som novis, ska en välmotiverad skriftlig ansökan sändas
till SVERAKs kansli (f.v.b. styrelsens kontrollgrupp) med förklaring om varför just den katten bör beviljas
tillstånd. Bilder och så utförlig information som möjligt om katten bör bifogas samt vilket syfte man avser
med katten.
SVERAK är väldigt restriktiv med att godkänna noviser - ju bättre underbyggd ansökan desto större chans
att få den beviljad.
Genomgång av tidigare beslut som ännu ej helt åtgärdats
Dnr 15-10-49 SLU – Inbjudan till kongress 150614-16, Uppsala om djurs metabola sjukdomar, fetma,
viktkontroll och effekten av fetma på reproduktion
Vid möte nr 2/15 beslutades att A Börje skulle kontakta SLU för att efterhöra om SVERAK kan få tillgång till
delar av materialet.
Reviderat beslut – ärendet läggs till handlingarna.
Dnr 15-10-45 Agria – Pressmeddelande: Agria Cat Breed Profile – unik forskning på 500 000 katter &
SVERAKs hälsoledamöter – synpunkter på information
Vid möte nr 2/15 beslutades att bevaka utvecklingen av forskningsresultaten och att fortsätta dialogen
med veterinär och forskare i frågan.
Reviderat beslut – ärendet läggs till handlingarna tills vidare och invänta eventuellt ny kontakt och
information.
Dnr 15-10-13:6 – Jordbruksverket – Ny genväg i snåriga reseregler.
Vid möte 5/15 beslutades att E Porat skulle kontakta Jordbruksverket om en engelsk version av denna
guide.
Reviderat beslut – ärendet läggs till handlingarna. Jordbruksverket har redan mycket information på
engelska på sin hemsida.

§ 5 Konfirmering av AU- och e-postbeslut
AU/e-postbeslut att konfirmera
16-03-41 – diplomerad 3/24 till DN
16-03-44 – diplomerad 3/24 till DN
Beslutades att konfirmera besluten. Efter diskussion vid helgens styrelsemöte beslutades om annan
hantering av bland annat ärenden som rör fler än 3 kullar på 24 månader (3/24). Detta innebar att även
ovanstående ärenden återdras från DN och behandlas i enlighet med nya rutiner: uppfödare erhåller en
erinran – uppfödarens diplomering kvarstår. Tidigare information om när ytterligare avkomma får födas
efter berörd hona kvarstår liksom att uppfödaren är skyldig att informera eventuell ny ägare till katten om
restriktionen.
Beslutades att M Wirth Färdigh tillskriver berörda uppfödare samt informerar DNs sammankallande.
Dnr 16-10-51

Samarbete med vilse.nu – hemsida för interaktiv annonsering av bortsprungna och
hittade katter

VILSE.NU är en gratistjänst som tillhandahålls av SVEKATT (Svenska Kattskyddsförbundet). Ett samarbeta
är etablerat och detta innebär att vi länkar till varandras webbsidor.
Beslutades att konfirmera beslutet om samarbete.
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§ 6 Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor
Dnr 16-10-49

SVERAK-enkät rörande utställning och utställningsarrangemang

Styrelsen har tidigare diskuterat att sända ut en enkät till utställningsarrangerande klubbar och detta
diskuterades även vid SVERAKs årsmöte 2016.
Länk till webbenkät sändes via e-post 160524 till respektive ordförande i SVERAK-klubb och en påminnelse
sändes i samband med cirkulärutskick nr 2/16 (160805). Undersökningen/enkäten syftade till att skapa en
enkel överblick över hur klubbarna arbetar med utställningar och PR inför dem samt att fånga upp bra
tankar och idéer.
Enkäten var öppen fram till 160815 och flera klubbar inkom sent med svar vilket gör att sammanställning
inte blivit klar till detta styrelsemöte. Sammanställning kommer att vara styrelsen tillhanda vid
oktobermötet.
Dnr 12-10-61:8

Information vid försäkring vid utställning

Uppdaterad försäkringsinformation (maj 2016) är publicerad på SVERAKs hemsida samt sänd med
cirkulärutskick. Förändringen är ett förtydligande:
”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. ”
Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Arbetsgrupp för internet- & IT-policy
Arbetsgruppen består av D Mikkelä, M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, A Färdigh.
Gruppen håller på att ta fram internetpolicy och it-policy (för kansli och förtroendevalda, för de som ska få
tillgång att redigera delar av SVERAKs hemsida, grafisk profil mm). Detta är ännu inte klart.
Beslutades att materialet presenteras vid styrelsemötet i oktober 2016.
Arbetsgrupp för interna rutiner vid disciplinära frågor och liknande
M Wirth Färdigh – Intern total ”bevakningslista” – aktuella avstängningar samt 24 månaders
”bevakning” av avstängningar, varningar och erinran samt en aktuell avstängningslista
Arbetsgruppen består av A Sjödin, M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, A Färdigh och C Wennergren.
Gruppen har tagit fram nya och delvis reviderat tidigare interna arbetsrutiner och externa texter/
förtydligande rörande disciplinära ärenden.
En längre och ingående diskussion fördes – inte minst om hantering av frågor rörande ärenden som rör
fler än 3 kullar på 24 månader (3/24-regeln).
Reviderad arbetsrutin rörande regel om 3/24
FIFes regler säger: ”Honkatter får inte ha fler än tre kullar inom en 24-månadersperiod såvida inte skriftlig
dispens erhållits i förväg av veterinär och/eller av FIFe-medlem.”
Beslutades att revidera tidigare arbetsrutin – från styrelsemöte nr 2/13. Tills vidare gäller följande:
Uppfödare kan sända dispensansökan från regeln före parning av aktuell honkatt. Angivande av skäl till
önskad dispens ska anges. SVERAKs styrelse kan bevilja dispensen och tillåta ytterligare kull och ett sådant
beslut innebär inte brott mot 3/24-regeln.
För det fall ingen dispens ansökts/beviljats och brott mot regeln uppdagas i samband med registrering
eller om dispens söks först när kullen är född gäller följande hantering:





Stambokföraren hanterar ärendet enligt uppdrag av SVERAKs styrelse och tilldelar uppfödaren en
erinran.
Kullen registreras och stamtavlor utfärdas enligt sedvanlig ordning. Restriktion sätts på honkatten
(avelsförbud 1 år). "Ingen ytterligare avkomma kommer att registreras född före XXXX-XX-XX efter
denna hona. Kattägaren är skyldig att Informera eventuellt ny ägare om denna restriktion."
Om uppfödaren upprepar brott mot 3/24 informeras styrelsens AU som beslutar om fortsatt
hantering och om anmälan ska sändas till DN.

>>
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Avstängningslista
Vid SVERAKs styrelsemöte nr 8/14 beslutades att inte längre skicka ut samlad avstängningslista. Efter det
beslutet har synpunkter inkommit att det är lättare att ha en samlad lista än att ha kontroll på individuella
DN-beslut. Information om avstängning skrivs även in på noteringsfält i Sesam (adressregistret) och
noteringen ”flaggas” för berörd person i dennes klubb i Sinbad (medlemsregistret online).
M Wirth Färdigh har enligt styrelsen uppdrag nu granskat och uppdaterat listan med avstängningar,
varningar och erinran - 24 månader bakåt i tiden. Dessutom har han skapat en förenklad användning
genom ett makro som skapar en aktuell avstängningslista mer eller mindre ”automatiskt”.
Styrelsen granskade den totala bevakningslistan och konstaterade att det finns en del fall där inget
slutdatum finns utan istället ”avstängning vid återinträde till SVERAK”. Styrelsen anser att det är ett
olämpligt förfarande – ett slutdatum bör alltid anges såvida inte avstängningen är livslång (något sådant
ärende finns inte i dagsläget).
Beslutades att sända dnr 10-10-135, dnr 10-10-147 samt dnr 13-10-118 till DN för granskning och om
möjligt beslut om datum när avstängningen upphör. M Wirth Färdigh översänder handlingar och
information till DN.
Avstängningsärenden aktualiseras efter 10 år (enligt styrelsebeslut vid möte nr 5/10). Om klubb är part i
målet är det upp till klubben att avgöra om den avser att driva ärendet vidare eller ej.
Beslutades att några avstängningar ”faller” för 10- årsstrecket.
Dnr 5-100-3077 återsänds till kattklubben att bevaka. M Wirth Färdigh tillskriver klubben.
Dnr 4-100-2903, dnr 4-100-3033 samt dnr 5-100-3112 hävs (inget ”slutdatum” för avstängning finns
angivet i något av dessa ärenden).
Beslutades att intern avstängningslista (med avstängningar, varningar och erinran 24 månader tillbaka i
tiden) uppdateras kontinuerligt av SVERAKs kansli och sänds minst en gång om året – eller efter begäran till SVERAKs styrelse och DN.
Reviderat beslut om skick av avstängningslista
Beslutades att när DN har fattat beslut om översända och gamla ärenden (se tidigare punkt) sänds
avstängningslistan med cirkulärtutskick per post (listan får inte distribueras digitalt).
Beslutades att DNs beslutsbrev inte längre kommer att distribueras med cirkulärutskick. Dessa sänds
endast till berörda parter. Vid frågor om ärendet får berörd kattklubb kontaktas.
Beslutades att informationen ”När SVERAK beslutar om avstängning från SVERAK-verksamhet” publiceras
som PDF-dokument på SVERAKs hemsida. Den sänds även till klubbarna i kommande cirkulärutskick.
Dnr 16-10-70

M Wirth Färdigh – Kontakt med SKK rörande deras hantering av personer under
disciplinära åtgärder

M Wirth Färdigh rapporterade att han – enligt styrelsens tidigare uppdrag - haft kontakt med Svenska
Kennelklubbens chefsjurist om hur SKK hanterar enskilda medlemmar och kennlar under disciplinära
åtgärder. Denna kontakt var föranledd av styrelsens tidigare diskussion om publicering av avstängningar
inom förbundet.
Frågan tas upp på nytt vid styrelsemöte i december.
Väckt fråga

A Färdigh, SVERAKs kansli rörande diplomering vid nytt stamnamn

Fråga väckt på förekommen anledning.
Beslutades att diplomerad uppfödare (tidigare medinnehavare i stamnamn) som får nytt och eget
stamnamn förlorar inte sin diplomeringsstatus.
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Dnr 16-10-63

Tävlingsledamöter – Behov av förtydligande; vaccination inför utställning

Dnr 16-10-63:2

Hälsoledamot A Börje – Synpunkter samt bilaga med
vaccinationsrekommendationer från 2015

Det behövs ett förtydligande av regler och rekommendation rörande vaccination inför utställning och
kontroll av vaccinationsintyg. Det finns idag många olika vacciner på marknaden och en del vaccin har
längre giltighetstid än andra vilket kan innebära olika tolkning av olika veterinärer.
Beslutades att SVERAK rekommenderar revaccination av kattsnuve- och herpesvaccination en gång per år
och vaccination mot kattpest en gång vart tredje år.
Beslutades att vid kommande nytryck av stamtavleomslag ta bort texten ”Revaccineras senast den..”.
Beslutades att tillskriva FIFe och be om förtydligande av vad regeln § 1.8 c ”…. erhållit erforderliga
revaccinationer minst 15 dagar före utställningen” och vad erforderliga i praktiken innebär.
Dnr 16-10-66

Tävlingsledamöter – Angående format på utställningskatalogen

Tryck av katalog till utställning är en relativt stor kostnadspost och det är svårt för klubbar att beräkna
tryckantal. Frågor har inkommit till tävlingsledamöterna om en elektronisk katalog (pdf eller liknande
format) som kan laddas ned istället för att ha den i papper. Några följdfrågor väcktes med anledning av
detta bland annat att det idag finns i regler om FIFe-logotyp och i samarbetsavtal om annonser i
utställningskatalog.
Beslutades att E Porat väcker frågan om annons i utställningskatalog med respektive samarbetspartner.
Beslutades att M Sundqvist tillskriver FIFe rörande logotyp på katalogens förstasida.
Väckt fråga

SVERAKs kansli, A Färdigh – Översyn av raspresentationer SVERAKs hemsida

A Färdigh, webbredaktör SVERAKs kansli, ber om hjälp och föreslår att SVERAKs styrelse gör en allmän
översyn av samtliga raspresentationer på SVERAKs hemsida. Detta har varit gjort tidigare men ändringar
av rasstandarder har skett och det bör ske en löpande kontroll.
Beslutades i enlighet med förslaget.
Väckt fråga

Hur ska vi nå ut till uppfödare om restriktioner mm

Restriktioner och de problem detta medför för kattungeintressenter och presumtiva kattuppfödare har
varit uppe till diskussion vid ett flertal tillfällen; SVERAKs årsmöte, styrelsemöte samt i ledarord i Våra
Katter.
Frågan aktualiserades på nytt eftersom det inkommit frågor från intresserade kattköpare – inte uppfödare
och ännu inte klubbmedlemmar – som vill köpa en första raskatt för att eventuellt i framtiden ha möjlighet
att själva bli uppfödare. Det förekommer även rykten att det är ”SVERAK som rekommenderar att katter
ska kastreras inom ett år och skriva avtal om detta”.
När man köper en raskatt – och man blir registrerad som ägare – då äger man katten och kan i princip
bestämma vad man vill göra med den (avla – såvida inte katten har ett avelsförbud inskrivet i stamtavlan,
ställa ut, kastrera, sälja vidare…).
Frågan diskuterades vid detta möte. Att nya raskattköpare – som inte är aktiva på något sätt ännu – får
krav att kastrera sina katter kan innebära risk att den katten används i avel men med oregistrerade
kattungar och/eller i blandrasavel. Det verkar som om antalet annonser med blandraskatter ökar på ett
stort annonsforum – och priset för dessa oregistrerade katter är nästan i nivå med priset för en raskatt.
Det framfördes även farhågor att om avelsbasen minskas i den ökande takt som nu och om inte helt nya
uppfödare tillåts ”komma in i raskattvärlden” – då är vår verksamhet i stor fara.
Om en SVERAK-uppfödare agerar mentor för sin kattungeköpare och informerar om medlemskap i klubb,
hur man blir uppfödare och så vidare – då kan det vara ett bättre steg än att lägga restriktioner som man
som uppfödare vare sig kan kräva eller följa upp.
Frågan är inte slutdiskuterad och tas upp på nytt när raskatter.com är i drift.

Styrelseprotokoll nr 3/16, 20-21 augusti 2016

sid 5 (17)

Dnr 16-10-67

L Hammar – Fråga rörande ultraljudstester och s.k. ”godkända veterinärer”

Frågan som väckts var föranledd av att veterinär som i sig hade kompetens hade utföra undersökningar
med ultraljud inte gjorde detta eftersom den inte var godkänd av Pawpeds. SVERAKs inställning är att en
utbildad veterinär har kompetens och om inte specialistkompetens finns utgår vi från att veterinären
hänvisar till en som har det (att jämföra med läkarkåren).
Beslutades att hälsoledamöterna kontaktar Sveriges Veterinärförbund, SVF, i frågan.
Väckt fråga

A Sjödin - EJ-medlemmar i Sinbad

Begreppet och medlemstypen EJ är skapad för att underlätta medlemshanteringen i det webbaserade
programmet Sinbad - framför allt vid årsskiftet. Däremot innebär det at medlemstypen är precis vad den
säger: personen är INTE att betrakta som medlem (tanken är att klubbarna ska kunna bevaka och
förhoppningsvis få tillbaka personen på medlemslistan igen). Däremot rekommenderas att inte spara EJmedlem i medlemslistan längre än nödvändigt.
Sedan januari 2015 tillkom en funktion som genererar automatiskt e-postbesked vid ändring av
medlemstyp till EJ eller vid borttag av medlemskap. Denna funktion tillkom eftersom styrelsen och
SVERAKs årsmöte vid flera tidigare tillfällen diskuterat om hur förbundet ska kunna hjälpa klubbarna att
behålla tidigare medlemmar. Det förekommer allt emellanåt att enskild person inte vet om att den inte
längre är medlem eftersom den inte fått – eller missat - besked att medlemsavgift inte är betald.
Beslutades att EJ-medlemmar kan vara kvar under årets första kvartal, därefter tas de bort (erhåller e-post
från förbundet) och klubben får lägga in ”nygamla” medlemmar på nytt. Det är inte förenligt med
Datainspektionen att ha kvar klubbmedlemmar som avslutat sitt medlemskap (såvida de inte har en skuld
eller liknande till föreningen). Dessutom får personuppgifter om tidigare medlemmar normalt bara
bevaras under tidsbegränsad tid för att föreningen ska kunna värva tillbaka den som tidigare har varit
medlem.
Blanketter

Genomgång - Avtal för fodervärdskap, överlåtelse och tingning

A Färdigh, SVERAKs kansli sände i juni ut blanketter till SVERAKs styrelse för en förstakontroll och
inhämtning av synpunkter. En gemensam diskussion och genomgång av blanketterna skedde.
Beslutades att när A Färdigh uppdaterat blanketterna sänds de på nytt styrelsen för koll.
Därefter sänds blanketterna med cirkulärutskick och remiss till klubbarna för synpunkter. När denna
process är klar sänds de för juridisk granskning.
Årets Katt 2016 – Prisutdelning 2017
Upprop om vem som är intresserad att arrangera prisutdelning för tävlingen Årets Katt 2016 börjar bli
aktuellt. Utställningsledamöterna gör skrivelse som via SVERAKs kansli sänds med cirkulärutskick till
samtliga SVERAK-anslutna klubbar.
Beslutades att M Sundqvist, E Porat, M Wirth Färdigh och L Hammar uppdaterar och kompletterar det
upprop som gick ut förra året.

Representation
Dnr 9-10-17:16

Agria – Representation i Agrias skadeprövningsnämnd

SVERAK har sedan tidigare representanter i Agrias skadeprövningsnämnd – en nämnd som sammanträder
fyra gånger om året. Nuvarande representanter är ordinarie ledamot Anna Börje med Lars Madej som
suppleant.
Beslutades att utse A Börje (ledamot) och L Madej (suppleant) även för kommande mandatperiod
(160701-180630). SVERAKs kansli informerar Agria.
Dnr 16-10-62

Agria – Inbjudan till representation i Agrias produktråd

SVERAK har som Agrias samarbetspartner blivit inbjuden till Agrias produktråd. Rådets syfte är att ge
utbyte mellan organisationerna; fånga upp aktuella frågor, kommande förändringar i organisationerna
samt på marknaden som helhet, få idéer på nya produkter och ge återkoppling på tidigare produktförslag
och informera om andra produktnyheter. Det första mötet äger rum 160921 i Stockholm.
Beslutades att A Börje representerar SVERAK och deltar vid möte 160921. SVERAKs kansli informerar
Agria.
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§ 7 Ekonomi
Dnr 16-10-16:5
Dnr 16-10-16:6
Dnr 16-10-16:7
Dnr 16-10-16:8

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport maj 2016
M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport juni 2016
M Wirth Färdigh – Ekonomisk halvårsrapport januari-juni 2016
M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport juli 2016

Beslutades att lägga rapporten för maj och juni 2016 till handlingarna.
Beslutades att lägga halvårsrapporten januari-juni till handlingarna. Den distribuerades till klubbarna med
cirkulärutskick nr 2, 160805.
M Wirth Färdigh redovisade siffrorna för juli 2016 med bland annat följande kommentarer:
 Medlemsantalet ligger 4,5 % över föregående år och i nivå med 2013-års antal
 Stambokföringens inkomster är klart högre än under januari-juni 2015
 Stamnamn och uppfödardiplomeringar ligger över budget
 Kommersiella annonser – oroande är att inte tillkommit några nya annonser sedan april
 Våra Katters siffror skiljer från fjolåret på grund av tekniska problem och sen utgivning
 IT-projekten ligger på budget totalt
Beslutades att – efter genomgången – lägga rapporten för juli 2016 till handlingarna.
Dnr 16-10-55

M Wirth Färdigh – Eventuellt alternativ till Sinbad för medlemshantering online

Dagens medlemsregister online (Sinbad) har utvecklats för SVERAK och har tidigare varit i en enklare
utvecklingsfas än vad det är nu eftersom tidigare programutvecklare inte längre är kvar. Detta gör att det
är längre ledtider och dyrare kostnader för vidareutveckling vilket gjort att förbundsekonomen nu
funderar på ett annat alternativ för SVERAK och SVERAK-klubbarnas del.
Dessa funderingar ledde till ett telefonmöte 160608 med ett företag som har ett administrativt system
utvecklat för bland annat idrottsföreningar. Systemet ligger helt i en responsiv webbmiljö och har bland
annat möjlighet att skicka ut information och påminnelser.
Beslutades att M Wirth Färdigh fortsätter att diskutera utvecklingskostnad och löpande kostnader med
gällande företag samtidigt som andra program för medlemshantering utvärderas.
Dnr 15-10-11:4

M Wirth Färdigh – Uppgradering/inköp av licenser för Våra Katters redaktör

Våra Katters redaktör Ulf Lindström har inkommit med önskemål att uppgradera Adobe InDesign och
Photoshop, de program som används mest att göra tidningen med. De gamla versionerna börjar bli lite
inkompatibla mot nyare program. Adobe har sedan något/några år sedan börjat med att man ”hyr”
programvaran med en månadskostnad. Det går alltså inte att köpa programvaran längre.
Exempel på prisläge:
Adobe InDesign CC 3 650 kr Abonnemangslicens Europeiska språk Nivå 1 113 kr/mån (vid hyra 36
månader) exklusive moms
Adobe Photoshop CC 3 650 kr Abonnemangslicens Europeiska språk Nivå 1 113 kr/mån (vid hyra 36
månader) exklusive moms
Redaktionsmedarbetare Barbro Åberg arbetar mycket med bilder till artiklar, titelkatter och liknande och
även hon behöver prenumeration av dessa båda program.
M Wirth Färdigh har redan informerat redaktören, som har en anställning i SVERAK, att det inte är några
problem med att köpa en licens av varje för SVERAKs räkning – under förutsättning att SVERAK anges och
blir licenstagare. Uppgradering till B Åberg (som ej har anställning) är till styrelsen för beslut.
Beslutades att Barbro Åberg, medarbetare i Våra Katters redaktion, kan beställa uppgradering av Adobe
InDesign och Adobe Photoshop under samma villkor som Våra Katters redaktör, det vill säga att
licenstagare är SVERAK. M Wirth Färdigh informerar B Åberg.
Dnr 16-10-14:2

M Wirth Färdigh – Tryckeri för förbundstidningen 2017

Det är dags att diskutera vilket tryckeri som ska anlitas för tryckning Våra Katter under 2017.
Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar några tryckeriet för offert och sammanställer och förbereder
beslut i samband med decembermötet.
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§ 8 SVERAKs årsmöte
Årsmötesprotokoll
Originalprototokoll har varit färdigjusterat ett tag men slutlig underskrift skedde först vid helgens
styrelsemöte.
Uppfödardiplomering – steg 2
Utdrag från styrelsemöte nr 2/16 samt cirkulärutskick nr 1/16:
”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.”
Beslutades att M Sundqvist kontaktar de som aviserat intresse om vilka tankar och idéer som finns.
Styrelsen tar upp frågan på nytt vid möte i oktober.

§ 9 Skrivelser (inkl. bordlagda)
Dnr 16-10-52 1-2

Veterinär rörande eventuellt forskningsprojekt epilepsi brittiskt korthår

Förfrågan har inkommit från veterinär som har fått möjlighet att göra ett forskningsprojekt och planerar
att göra ett projekt som handlar om katter och epilepsi. ”Hos hund är detta en vanlig sjukdom och det är
välkänt att det finns genetiska faktorer som påverkar om man får så kallad idiopatisk epilepsi. Idiopatisk
epilepsi kallas epilepsi där man inte hittar någon bakomliggande orsak till kramperna. Hos några
hundraser har man till och med kunnat identifiera den gen som orsakar idiopatisk epilepsi. På dessa raser
kan man ta ett blodprov för att se om föräldradjur bär på genen för att veta inför framtida parningar,
målet med dessa tester är förstås att bli av med sjukdomen på sikt inom rasen.”
Veterinären har valt ut rasen brittiskt korthår i sin undersökning och önskar få kontakt med kattägare.
Beslutades att tillmötesgå veterinärens önskemål och samtidigt fråga varför just brittiskt korthår
selekterats ut. Enligt uppgift har hon erhållit kontaktuppgifter via SKK.
Beslutades att informera veterinären att SVERAK av erfarenhet vet att man kan få in fel information om
ras för det fall kattägare eller veterinärer skickar in ID-registreringsblanketter. De uppgifter som kommer
från SVERAK är från vår tillförlitliga stambokföringsdatabas. M Wirth Färdigh åtgärdar.
Dnr 16-10-61

För kännedom: Rörande SKKs pressmeddelande om ”trubbnosarbetet”

SVERAK har fått ta del av SKKs pressmeddelande om ”trubbnosarbetet”.
Styrelsen fick information att 160924 kommer en workshop om brachycefali hos katt att äga rum där
veterinärer, uppfödare och specialister kommer att delta. Styrelsen ser fram emot en rapport efter denna
workshop.
Beslutades att lägga pressmeddelandet till handlingarna.
Dnr 16-03-32

Skrivelse rörande stambokförd blandras (MCO)

Grunden till detta ärende går tillbaka till april 2016 när ett ärende sändes till SVERAK med anledning av en
kattungeköpare som undrade varför hennes maine coon hade så kort päls. Hankatten (pappan) till kullen
var uppfödd av en numera avstängd medlem.
A Sjödin och E Porat informerade styrelsen om bakgrunden eftersom de varit delaktiga i att granska
insända fotografirer på kattungar i kull född under 2016 och där bilderna visade långhåriga katter.
Detta är ett omfattande ärende och en längre diskussion fördes vid styrelsemötet.
Beslutades att samtliga katter födda från 2013 under stamnamnet S*XXX samt eventuella avkommor efter
dessa katter beläggs med avelsförbud fram till dess DNA-intyg uppvisas att katterna bär två långhårsgener
l/l.
Beslutades att A Sjödin och E Porat besvarar den skrivelse som behandlades vid mötet (från en rasring).
Beslutades att A Sjödin och SVERAKs stambokförare C Wennergren tar fram uppgifter för samtliga katter
som berörs, skriftligen informerar katternas ägare om styrelsens beslut och beklagar den uppkomna
situationen.
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Dnr 16-03-59

Dispensansökan om ägarändring – katt (äldre än 10 månader) från avstängd
medlem

Beslutades att bevilja dispens. M Wirth Färdigh tillskriver ägaren.
Dnr 16-03-60

Dispensansökan att överföra stamtavlor – uppfödda av avstängd medlem

Beslutades att bevilja dispens att registrera överföringarna med endast kopia av stamtavla som underlag.
Brev med original har enligt ägaren förkommit på posten och är efterlysta. Ägaren har även varit i kontakt
med SVERAKs stambokförare vid flera tillfällen för att efterhöra om originalen har inkommit.
Eftersom uppfödaren är avstängd och stamtavlorna är registrerade i annat förbund – med icke FIFestamnamn – stryks stamnamnet. M Wirth Färdigh tillskriver ägaren.
Dnr 16-10-69

Årets Katt-uträknare M Wirth Färdigh – Rörande katt som ställts ”under
registrering” utan erforderligt intyg (ref 16-03-60)

I samband med Årets Katt-hantering uppmärksammades att katt – registrerad i annat förbund - ställts ut
ett flertal gånger utan att intyg om att katten var under registrering utfärdats från SVERAKs sida.
Klubbar har alltså godkänt tillträde för katt – utan att vara ”under reg” – vilket inte är tillåtet enligt FIFes
utställningsregler § 3.1: ”…Om nedanstående katter ännu inte blivit registrerade i stamboken, måste de
vara under registrering:
 ungdjur (4-7 månader)
 katt överförd från annat förbund och som ställs ut i klasserna 9-13.”
Beslutades att så snart katten har fått SVERAK-stamtavla kommer resultaten att återföras på "Årets katt"listor. Detta med anledning av att ägaren betalat överföringen och skickat in underlag (som inte kommit
fram) innan katten ställdes ut, även om ägaren inte haft ett "intyg under registrering" att visa upp hos de
arrangerande klubbarna. M Wirth Färdigh tillskriver ägaren.
Beslutades att på nytt informera klubbarna om vikten att följa regelverket och kontrollera att katt vid
utställning har stamtavla eller är ”under registrering”.
Under denna punkt diskuterades att klubbarna har problem att veta vilka katter som är ”är under
registrering” i samband med anmälan. Olika klubbar hanterar detta på olika sätt i utställningsprogrammet
Aladdin och Mina Katter och det är nödvändigt att hitta ett system som kan hjälpa och passa alla.
Idag informeras ägaren att om inte SVERAK-stamtavlan erhållit en vecka före utställningen ska SVERAKs
stambokföring kontaktas och ett ”intyg under registrering” kan utfärdas.
Beslutades att under hösten förändra denna arbetsrutin. Förslag lämnades vid mötet på hur hantering
skulle kunna gå till – mer information om detta presenteras vid oktobermötet.
Dnr 16-10-72

Enskild kattklubb – Vidarebefordrar klagomål från medlem rörande assistent vid
utställning

Beslutades att L Kragh och M Sundqvist tillskriver berörda personer och kattklubbar.
Dnr 16-03-54

Diplomerad uppfödare – Ansökan om dispens, i efterhand, för en fjärde kull inom
24 månader (3/24-regel)

Beslutades att uppfödaren erhåller en erinran – uppfödarens diplomering kvarstår.
Ytterligare avkomma efter berörd hona får inte födas förrän angivet datum. Uppfödaren är skyldig att
informera eventuell ny ägare till katten om detta. SVERAKs stambokförare C Wennergren tillskriver
uppfödaren.
Dnr 16-03-58

Diplomerad uppfödare – Ansökan om dispens att få ta en fjärde kull inom 24
månader (3/24-regel)

Beslutades att avslå dispensansökan. Beviljande av dispens för denna regel sker mycket restriktivt och av
ansökan framgår inga skäl som motiverar en dispens. L Madej tillskriver uppfödaren.
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§ 10 Arbetsgrupper och projekt
Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt
Dnr 10-10-155:30

Minnesanteckningar från telefonmöte med programkonsult 160628

Vid telefonmötet deltog från SVERAKs sida M Wirth Färdigh.
När raskatter.com är klart kommer den nya versionen av Mina Katter att lanseras – då med möjlighet till
en del interaktiva ändringar (e-post, ID-nummer med mera) samt annonsering. Arbete pågår med att få
klart BankID som inloggning.
SVERAK har ännu inte fått möjlighet att köra i ”skarpt läge” med korrekt data från vårt register – ett måste
för att vi ska kunna gå vidare i nästa steg. Porgramkonsulten har fått påpekande om tidsfrist vid flera
tillfällen och har lovat att detta är en prioritet.
Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.
Väckt fråga

Kurs i Aladdin-användning

Förslag väcktes om helgkurser i Aladdin på SVERAKs kansli. Det har visat sig att användare av utställningsprogrammet inte läser aktuell manual eller hanterar programmet på rätt sätt. Detta ställer emellanåt till
problem, frustration och frågor för alla berörda.
Beslutades att diskutera denna intressanta fråga vidare vid senare tillfälle.
Raskatter – Annonssida
Se minnesanteckningar från telefonmöte - inget ytterligare att rapportera
Assistenter i SVERAK
Dnr 10-10-43:21

Inbjudan till assistentutbildning 160924 i Göteborg

Dnr 10-10-43:24

Inbjudan till assistentutbildning 160925 i Örebro

Styrelsen framför att det är synd att dessa inbjudningar kommer med så kort varsel – något som L
Hammar beklagar.
Beslutades att publicera inbjudningarna på SVERAKs hemsida samt att sända dem med cirkulärutskick
snarast möjligt.
Dnr 10-10-43:22

L Hammar – Minnesanteckningar från telefonmöte 160425 rörande
assistentutbildning

Deltagare: Katarina Wolffram, Conny Jansson och L Hammar.
Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.
Dnr 10-10-43:23

För kännedom - Katarina Wolffram - besked att hon inte längre arbetar med
assistentsatsningen

Beslutades att tacka Katarina Wolffram för den tid och det arbete hon lagt den på assistentsatsningen.
Väckt fråga

Nya assistentrockar för utvärdering

Vid SVERAKs årsmöte förevisades två olika skjortor som skulle ”testköras” för utvärdering om de höll
måttet som nya assistentskjortor.
Beslutades att A Sjödin kontrollerar status och om utvärdering är på gång.
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Uppfödarseminarium 2016
Dnr 16-10-42:2
Dnr 16-10-42:3
Dnr 16-10-42:4

Information till Royal Canin om tidigare uppfödarseminarier
Arbetsgrupp: SVERAKs åtagande kring marknadsföring
Royal Canin - Information att webbsidan för Nordic Cat Convention är i drift och
annonsunderlag klara

Royal Canin anordnar i samarbete med SVERAK och Agria ett nordiskt kattseminarium lördagen den
5 november 2016 på Clarion Hotel Post i centrala Göteborg.
Föreläsningarna kommer att delas upp i två olika ”inriktningar” – en för kattuppfödare och en för den som
är kattintresserad och som kanske går i tankarna att börja avla och kanske ställa ut.
På agendan finns flera punkter och E Porat kommer att ansvara för ”Vad kan Sverak göra för dig?”.
L Hammar – med M Sundqvist och eventuellt ytterligare person som hjälp - kommer att ansvara för
”Catwalk” – livepresentation av våra vanligaste kattraser och vad som kännetecknar dessa.”.
Beslutades att E Porat kontrollerar om SVERAK får ha en kostnadsfri monter på plats.
Beslutades att seminariet kommer att betraktas som utbildningsaktivitet för det fall kanslipersonal deltar.
Beslutades att erbjuda deltagande på förbundets bekostnad för Våra Katters redaktör Ulf Lindström och
redaktionsmedarbetare Barbro Åberg samt för SVERAKs styrelses ledamöter.

§ 11

Myndigheter
Dnr 13-10-4:14

S Abbereus – Rapport från nätverksmöte om antibiotikaresistens 160601 i Uppsala
arrangerad av Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA och Jordbruksverket

Det mottogs mycket positivt att SVERAK hade en representant på plats. Slutdiskussion och sammafattning:







Var försiktig med antibiotika, men inte för försiktig
Om man ser på produktionsdjur - behandla inte bara djuret utan även orsaken till att djuren blev
sjukt. Gäller ju även katter som hålls i större grupper (fler än 23)
Veterinärer utbildade i olika länder har olika sätt att använda antibiotika.
Nya behandlingsrekommendationer på hund kommer till hösten från läkemedelsverket.
Varmvatten i stall för att man ska kunna hålla en acceptabel hygien.
Diskussion även om MRSA-smitta i färskfoder, något man säkert ska tänka på. Smittan kommer alltså
från djuret de äter och försvinner i vanliga fall vid tillagning, vilket inte görs med färskfoder.

Beslutades att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.
Dnr 13-10-90:9

Folkhälsomyndigheten – om Antibiotikaforum i Stockholm 161118

Temat är: ”Svenskt arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner – problem och lösningar
inför framtiden.”
Beslutades att S Abbereus representerar SVERAK.
Dnr 16-10-43:3
Dnr 7-10-72:10

Jordbruksverkets nyhetsbrev: Svenska husdjursraser – en värdefull resurs
Via A Sjödin - Enskild person rörande arbetsgrupp för bevarande av EUR

Ref protokoll nr 6/15: Dnr 7-10-72:9 Jordbruksverkets referensgrupp för husdjursgenetiska resurser
”Kontakt med JV började redan 2007 rörande begäran om hjälp att ta fram kriterier för samling, lagring och
användning av husdjursgenetiskt material. Förbundet ansåg då att det finns ett bevarandeansvar för europé som kan
anses vara en svensk kattras i denna fråga. L Madej gjorde påstötningar under 2008 och 2009 utan respons men nu
verkar det som projektet har fått nystart rörande att inkludera tamkatten. Beslutades att L Madej kontaktar A
Lekander i referensgruppen.”

Jordbruksverket har en handlingsplan där det tyvärr inte står angivet SVERAK som den organisation som
värnar om rasen. SVERAK har ett ansvar för rasen europé och tyvärr minskar antalet registrerade européer
i antal. Europén baseras på den nordeuropeiska bondkatten och är en robust, medelstor, korthårig kattras.
En hus/bondkatt kan se ut hur som helst och kan även vara långhårig – och ofta ingen alls likhet med rasen
europé.
Beslutades att ett arbete med en handlingsplan för bevarandeprogram ska påbörjas. SVERAK kommer att
föra en dialog med rasring för europé samt uppfödare av rasen om olika vägar framåt, vilket blir en viktig
del i handlingsplanen.
Beslutades att L Madej är kontaktperson och tar på nytt kontakt med Jordbruksverket samt rasringen för
europé rörande bevarandeprogrammet.
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Från Jordbruksverket PAFF – Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed”

Dnr 15-10-34:13

Sammanfattning från möte 160503-04

Dnr 15-10-34:14

Preliminär agenda till möte 160601-02

Dnr 15-10-34:15

Preliminär agenda till möte 160705-06

Dnr 15-10-34:16

Sammanfattning från möte 160601-02

Dnr 15-10-34:17

Sammanfattning från möte 160705-06

Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 16-10-43:2

Jordbruksverket – ”App ger veterinärer råd om antibiotika för hund och katt”

Utdrag från nyhetsbrev:
”Nu kan veterinärer på ett smidigt sätt ta hjälp av en app för att läsa om de vanligaste åkommorna på hund och katt.
Appen innehåller också råd om vilka antibiotikaval som kan bli aktuella. Det är Distriktsveterinärerna som tillsammans
med Strama Gävleborg tagit fram en veterinärdel till Strama Gävleborgs Strama-app.
Strama står för Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens. Gruppen är ett
nätverk inom sjukvården som arbetar lokalt, regionalt och nationellt för minskad antibiotikaresistens och rationell
antibiotikaanvändning. [..]
Appen bygger på Sveriges Veterinärförbunds antibiotikapolicy för hund- och kattsjukvård men är uppdaterad,
förenklad och kortad. Den beskriver våra vanligaste åkommor på hund och katt och innehåller råd om vilka
antibiotikaval som kan bli aktuella.”

Dnr 16-10-40:2

Regeringskansliet – ”Bättre djurskydd på agendan när jordbruksministrar träffas i
Bryssel”

Utdrag från nyhetsbrev:
”Nyligen presenterades en europeisk opinionsundersökning (Special Eurobarometer 442) som visar att EU:s
medborgare tycker att djurskydd är en mycket viktig fråga. Under rådsmötet kommer undersökningen samt förslaget
om en gemensam EU-plattform för stärkt djurskydd att diskuteras. Syftet med en EU-plattform är att bidra till ett
stärkt djurskydd bland annat genom att underlätta utbyte av erfarenheter och bästa praxis mellan berörda parter.”

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation
Dnr 9-10-148:7

Rörande avtal Scandic Hotels 2016

Dnr 9-10-148:8

Avtal Scandic Hotels 2016

Beslutades att E Porat kontaktar Scandic rörande samarbete 2017.
Beslutades att E Porat sammanställer information om hur man som enskild klubb kan förhandla priser
med Scandic – och att det alltid är viktigt att SVERAKs avtalskod anges.
Dnr 14-10-20:7

Rörande Agria-avtal och samarbete

Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
Dnr 16-10-29:7

Agria – Nyhetsbrev om kommande aktiviteter mm

Beslutades att lägga nyhetsbrevet till handlingarna.
Dnr 16-10-71

M Wirth Färdigh – Samarbetspartner försäkringsbolag

Flera försäkringsbolag har visat intresse att samarbeta med SVERAK.
Beslutades att M Wirth Färdigh har fortsatt kontakt och ber de intresserade inkomma med mer
information om vad samarbetet skulle innebära – praktiskt och ekonomiskt.
Dnr 16-10-53

Evidensia önskar samarbete med SVERAK

PR-ledamot D Mikkelä har ett möte inplanerat med marknadschefen centralt och marknadsansvarig södra
Sverige hos Evidensia 160901 i Malmö.
Beslutades att A Sjödin kontaktar D Mikkelä om detta möte där ytterligare representant från förbundet
bör delta.
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Dnr 16-10-57

Länsstyrelsen, V Eriksson – rörande PR för SVERAK

Dnr 15-10-87:4

PR-ledamot D Mikkelä – initierar kontakt med länsstyrelsen

Dnr 15-10-87:5

Svar från representanter från länsstyrelsen

Dnr 15-10-87:6

A Börje - Minneanteckningar från telefonmöte 160609 med länsstyrelsens
representant

A Börje rapporterade från telefonmöte 160609 som avhållits med representant för Länsstyrelsen Halland
och SVERAKs hälsoledamöter.
Bakgrunden till mötet var att länsstyrelsen efterfågat en kontakt då vi har gemensamma intressen vad det
gäller katthållning, uppfödning och smittskydd.
Vid styrelsemöte nr 2/16 ombads A Börje och S Abbereus fråga om § 16 (tillståndskrav) reds ut eftersom
det florerar olika uppfattningar om denna paragraf kommer att kvarstå eller inte. A Börje informerade att
länsstyrelsens representant dementerade alla eventuella påståenden om att det skulle försvinna. §16
reglerar bland annat antalet kullar per år samt antalet katter i ett hushåll. I samband med §16
diskussionen efterfrågades möjlighet att lägga in någon form av varningssystem i stamboken, för att kunna
hjälpa uppfödare att uppmärksamma att tillstånd kan behövas. Länsstyrelsens representant uppfattar det
som att många uppfödare inte är medvetna om denna paragraf och när ett sådant tillstånd krävs.
Länsstyrelsen ansvarar för djurskydd och smittskydd. Ett av de områden som tar mycket resurser i anspråk
hos länsstyrelsen är hittekatter/herrelösa, där ca 75 % av fallen av omhändertagande i Halland rör olika
former av vanvård av katt. Därför har Länsstyrelsen i Halland som initiativtagare startat ett kattprojekt där
man skall jobba förebyggande för att värnar om kattens välbefinnande och där SVERAK skulle kunna vara
en naturlig samarbetspartner.
Kastrering och ID-märkning i samarbete med veterinär kliniker diskuterades, där SVERAKs ID-register har
en naturlig plats. SVERAK resurser är begränsade – däremot är vårt ID-register gratis för kattägaren så det
skulle kunna fungera som en del i detta. En annan del är någon form av huskattbevis som skulle kunna
användas fördelaktigt i en kampanj som inkluderar ID-märkning, kastrering och någon form av bevis - för
att höja kattens status.
Under 2011/2012 togs ett förslag till dokument fram med plats för vaccinationer, ID-nummer och liknande
– samt information om SVERAK. Detta dokument behöver omarbetas och uppdateras.
Beslutades att SVERAKs kansli, A Färdigh och S Abbereus gör ett förslag till folder att presenteras vid nästa
styrelsemöte.
Beslutades att informera Länsstyrelsens representant att 2017 kommer PR och information om SVERAKs
ID-register att intensifieras. Målet är att kattägarna själva – via BankID – ska kunna registrera och
uppdatera sina katter i SVERAKs ID-register.
Beslutades att A Sjödin kontaktar D Mikkelä om samarbetet med länsstyrelsen.
Väckt fråga

S Abbereus – Deltagande vid VeTa-dagar

Beslutades att S Abbereus kontrollerar om SVERAK kan ha en monter under VeTa-dagarna. Plats och mer
information kommer vid ett senare möte.
Dnr 16-10-51:2

SVEKATT rörande skrivelse till Näringsdepartementet ang. sekretessbrytande
bestämmelse

Ärendet rör ett fall med en katt som svalt ihjäl när hennes ägare togs in på sjukhus och hemtjänsten ansåg
sig inte kunna hjälpa till på grund av den stränga sekretessen. I den skrivelse – som är tänkt att sändas till
Näringsdepartementet – begärs att det sekretessbrytande lagförslaget som redan finns ska kompletteras
med ytterligare ett tillägg som omfattar djur som blir lämnade ensamma i bostaden, eller löper risk att bli
lämnade, i samband med att ägaren tas in på sjukhus eller avlider.
A Sjödin har besvarat och informerat att detta redan är påpekat i samband med SVERAKs remissvar
rörande sekretess.
Beslutades att A Sjödin kontaktar frågeställaren på nytt för att förtydliga att SVERAK givetvis ställer sig
bakom denna skrivelse också.
Dnr 16-10-26:2

PR-ledamot D Mikkelä – Förslag ändrade texter till Wikipedia

Beslutades att bordlägga skrivelsen eftersom PR-ledamoten inte var närvarande vid mötet.
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Dnr 16-10-64

PR-ledamot D Mikkelä – Samarbetsavtal reklamfinansierad broschyr

Beslutades att inte teckna något samarbetsavtal i dagsläget. A Sjödin informerar D Mikkelä.
Dnr 16-10-65

PR-ledamot D Mikkelä – Beslutsunderlag om varumärket ”Svensk kattsport”

Beslutades att bordlägga skrivelsen eftersom PR-ledamoten inte var närvarande vid mötet.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 16-10-29:5

Agria – ”Vanligaste sjukdomarna hos seniorkatten”

Utdrag från pressmeddelande:
”Börjar din katt bli lite grå runt nosen? Ungefär vid 12-års ålder börjar katten sakta att åldras i kropp och själ, även om
den troligtvis lever flera år till.
– Vi räknar med att en katt är senior mellan 10 och 12 år, från 15 år räknas de som äldre, säger Lotta Möller,
smådjursveterinär på Agria Djurförsäkring och specialist i hundens och kattens sjukdomar.
Kattens åldrande påverkade de dagliga rutinerna som ändras med tiden. Den vill till exempel sova mer och uppskattar
en lugnare miljö. Katten äter oftast lite mindre medan syn och hörsel kan försämras.
- Vi ser att äldre katter drabbas av andra sjukdomar än yngre katter. Risken för sjukdomar ökar också med kattens
ålder och för kattägare kan det bra att vara vaksam på eventuella förändringar och symtom för att få vård i god tid,
säger Lotta Möller.
10 vanligaste sjukdomar eller skador bland äldre katter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sköldskörtelsjukdom giftstruma=hypertyreos
Avmagring eller anorexi
Njursjukdom
Kräkningar och diarré
Diabetes
Traumatiska skador
Urinvägssjukdom
Törst eller ökad urinering
Hudböld
10. Hudtumör”

Dnr 16-10-29:6

Agria – ”41 procent oroar sig över hunden och katten på semestern”

Utdrag från pressmeddelande:
”Inför stundande semestertider med härliga ledigheter och sköna dagar tar många djurägare hjälp av släkt, vänner
eller grannar för den dagliga omvårdnaden av sin hund eller katt. Ett vanligt orosmoln bland semestrande hussar och
mattar är att djuret ska bli sjukt eller råka ut för en olycka. Det framgår av en undersökning som Agria Djurförsäkring
låtit göra.
Hela 41 procent av djurägarna oroar sig för att hunden eller katten ska bli sjuk eller skadad när de är bortresta. Om
oron beror på bristfälligt förtroende för semestervakten som oftast är en släkting, vän eller granne eller bara en allmän
oroskänsla är svårt att sia om. [..]
Svenska katter i semestertid:







88 % av missarna passas av släkt, vänner eller grannar
8 % av katterna följer med på semestern
6 % flyttar in kattpensionat
Endast 3 % av katterna har varit utomlands
43 % av kattägarna oroar sig för att katten bli sjuk när de är bortresta”

Dnr 16-10-56

AniCura – ”Ökat intresse för AniCuras forskningsfond”

Utdrag från pressmeddelande:
”AniCuras forskningsfond etablerades 2015 för att främja klinisk forskning inom veterinärmedicin. Fonden har rönt
stort intresse från veterinärer runtom Europa. 2016 års ansökningsförfarande såg ett rekordhögt antal ansökningar
vilket har föranlett godkännande och stöd till åtta olika forskningsprojekt, en ökning med 60 % jämfört med året
innan.”
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Forskningsnyheter från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet - om katt:
Dnr 13-10-113:14

”Ultraljud visar små strukturer i tarmväggen hos katt”

”Ultraljudsundersökningar görs idag rutinmässigt på flertalet av landets djursjukhus och djurkliniker. Den tekniska
utvecklingen har inneburit att man kan se mycket små strukturer vilket ger ett ökat behov av kunskap om vad dessa
strukturer representerar. Risken är annars stor att man tror att något man inte tidigare har sett är onormalt.”

Dnr 13-10-113:15

”Interaktioner mellan bornavirus och värddjur”

”Bornavirus orsakar neurologiska sjukdomar hos ett flertal däggdjur och fåglar. I Sverige är bornavirus i första hand
känt i samband med vingelsjuka hos katt, men har även påvisats hos häst och lodjur. Viruset orsakar en långvarig
infektion i hjärnan.”

Information om forskningsnyheter rörande katt publiceras på SVERAKs hemsida. Intresserad kan även
prenumerera på nyheterna direkt från SLU.

§ 13

Disciplinnämnd
Dnr 16-03-33:5

DN-beslut om avstängning från avelsverksamhet (6 månader) samt indragen
diplomering

Dnr 16-03-33:6

DN-beslut om avstängning från avelsverksamhet (6 månader) samt indragen
diplomering

Dnr 16-03-33:10

Reviderat DN-beslut (dnr 16-10-33:6) – avstängning omvandlas till varning.
Tidigare indragen diplomering kvarstår.’

Dnr 16-10-36:2

DN-beslut om avstängning från avelsverksamhet (6 månader)

Dnr 16-10-46:3

DN-beslut om erinran

Dnr 16-10-47:3

DN-beslut om avstängning från utställning (6 månader)

Dnr 16-03-11:5

Överklagan av DN-beslut

Beslutades att behandla denna överklagan i enlighet med nya rutiner: uppfödare erhåller en erinran –
uppfödarens diplomering kvarstår. Tidigare information om när ytterligare avkomma får födas efter
berörd hona kvarstår liksom att uppfödaren är skyldig att informera eventuell ny ägare till katten om
restriktionen. M Wirth Färdigh tillskriver berörda parter.
Detta innebär en revidering av DNs beslut. Beslutades att M Wirth Färdigh informerar DNs
sammankallande om detta och om bakgrund till beslut.
Dnr 16-10-46:4

Överklagan av DN-beslut – erinran.

Beslutades att DNs beslut kvarstår. Bakgrunden till styrelsens beslut är följande:


Enligt överklagan framgår att katten har ställts ut tidigare, även om den klubben inte uppmärksammat
avsaknaden av dateringen på vaccinationsintyget.
 Enligt SVERAKs styrelse fanns ett flertal alternativ för utställaren i samband med att katten stoppats
från incheckning till utställningen:
 Utställaren hade kunna ansökt om tidig hemgång hos utställningsledningen direkt i samband med
incheckningen
 I samband med ”stoppet” av den ena katten hade utställaren kunnat meddela att ingen av katterna
skulle delta vid utställningen
 Utställaren hade kunnat se till att någon åkt hem med katten för att sedan komma tillbaka till
utställningen
SVERAKs styrelse rekommenderar att utställaren kontaktar en veterinär för att få ett korrekt datum för
vaccinationen påfört på stamtavlan med de underlag som utställaren har som bevis.
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§ 14

Internationellt samarbete
Dnr 16-10-6:9

FIFe – Protokoll från FIFes GF 2016

Protokoll från FIFes GF är ute imponerande snabbt detta år! Detta innebär att förberedelse för
uppdatering av regelverket kan påbörjas i god tid.
Dnr 16-10-6:8

Bisittarens rapport från FIFes GF 2016

Bisittarens rapport är publicerad i Våra Katter nr 3/16.
Dnr 15-10-72:4

FIFe – protokoll fört vid styrelsemöte nr 4/15 – 150815-16 (Österrike)

Dnr 16-10-48

FIFe – protokoll fört vid styrelsemöte nr 1/16 – 160115 (Frankrike)

Dnr 16-10-48:2

FIFe – protokoll fört vid styrelsemöte nr 2/16 – 160116 (Frankrike)

Inga frågor väcktes till FIFes protokoll.
Dnr 16-10-54

FIFe rörande FIFe World Show i Sverige

SVERAK har sänt intresseanmälan att få arrangera World Show i Sverige på nytt och är nu noterad på listan
för arrangemang 2028.
Domare och elever – för kännedom från FIFe

Dnr 16-10-21:2

Päivi Palokangas – Ny domarelev kategori III & IV

Dnr 16-10-30:4

Britta Kjellin – Ny domarelev kategori III & IV

En diskussion om återväxten av domarelever fördes. Styrelsen anser att assistentutbildningar i SVERAKs
regi är ett sätt att uppmuntra och entusiasmera assistenterna att gå vidare i nästa steg.

§ 15

Ärenden för kännedom
Dnr 16-10-50

M Wirth Färdigh – Statistik per 160602

Dnr 16-10-50:2

M Wirth Färdigh – Statistik per 160630

Statistiken avser SVERAKs-utställares deltagande vid SVERAK-utställningar samt ”top-ten”. Fram till
160630 visar statistiken att det är färre huskatter och färre katter ”under registrering” som ställs ut.
En diskussion fördes om utställningsfrågor överlag, Årets Katter och de utställare som bidrar till antalet
utställda katter vid många utställningar.
Beslutades att fortsätta diskussionen på oktobermötet.
Dnr 16-10-60

PR-ledamot D Mikkelä – Tillskrivit SIFO att Våra Katter saknas i undersökning
”Sverige Nu 2016”

Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

§ 15

Ärenden för kännedom
SW 2018
Vid styrelsemöte nr 2/16 informerades styrelsen om att det beklagligtvis uppstått problem med
utställningslokal det aktuella datumet för arrangemanget Scandinavian Winner Show 2018 i Göteborg.
Ändring av utställningsdatum har nu skett och SW 2018 kommer att arrangeras påskhelgen den 31 mars1 april 2018.

§ 16

Övriga frågor
Inga övriga frågor väcktes.
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§ 17 Nästa styrelsemöte
nr 4/16
nr 5/16
nr 6/16

161022-23
161210-11
170204-05

Personligt möte
Personligt möte
Personligt möte

§ 18 Mötets avslutande
A Sjödin tackade alla för helgens mycket konstruktiva och trevliga möte och förklarade styrelsemötet som
avslutat.

Borås 2016-08-23
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:
Torslanda 2016-08-30

Borås 2016-08-23

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh
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