SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

STYRELSEPROTOKOLL NR 4/16
fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli, Borås
lördagen den 22 oktober 2016 kl. 10.15-18.00
söndagen den 23 oktober 2016 kl. 9.00-13.30

SVERAKs styrelse

Övriga närvarande

Närvarande

SVERAKs kansli

Ordförande Annette Sjödin

Agneta Färdigh, protokollförare

Vice ordförande Eva Porat

Elina Byström och Cecilia Wennergren (lördag)

Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
PR-ledamot Dan Mikkelä
Avels- och hälsoledamot 1 Anna Börje

Internrevisorer (lördag)
Arne Grundberg och Rolf Jonsson

Avels- och hälsoledamot 2 Sofie Abbereus
Regelledamot Lars Madej
Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist
Utställningsledamot 2 Lotta Kragh (lördag)
Ej närvarande
Suppleant Lars Hammar

SVERAKs valberedning, VB
Ann-Christine Johansson (sammankallande),
Hans Boskär och Maria Laestander
SVERAKs disciplinnämnd, DN (lördag)
Conny Jansson (sammankallande) och
Wendy Mörk

§ 1 Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro
Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
L Hammar hade meddelat ej närvaro. L Kragh kunde endast deltaga vid lördagens möte.
Internrevisorer Arne Grundberg och Rolf Jonsson hade revisionsmöte under lördagen.
SVERAKs valberedning VB och SVERAKs disciplinnämnd DN hade - via sammankallande - meddelat intresse
att få träffa styrelsen vid oktobermötet. Delar av DN närvarade vid mötet.
Under lördagens möte närvarade även Elina Byström och Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli.
Beslutades att godkänna kallelsen och att närvarande - utanför styrelsen - deltog med yttranderätt.

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

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista
Beslutades att efter några kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.
A Sjödin informerade att styrelseledamöterna i perioder skulle vara ej närvarande för samtal med VB,
A Sjödin och M Wirth Färdigh skulle ha ett möte med internrevisorerna samt att styrelsens AU och
C Wennergren skulle ha ett enskilt möte med DN för att diskutera rutiner med mera.
Ärenden behandlades därför inte i kronologisk ordning efter paragrafnummer.
L Madej lämnade mötet under § 4 för samtal med VB.

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Dnr 16-10-37:3

Styrelseprotokoll nr 3/16 fört vid styrelsemöte 160820-21

E Porat väckte fråga rörande beslut i styrelseprotokoll nr 3/16, dnr 16-03-32 (sidan 8 av 17). Vid detta
möte beslutades bland annat 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. Det beslutades även 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.
En längre diskussion fördes rörande ärendet och hantering av densamma och styrelsen reviderade till viss
del sitt beslut:
Beslutades att berörda katter kan omregistreras till maine coon genom en förenklad hantering för ägaren
genom:


DNA-test som visar att katten är genetiskt långhår. DNA-test brukar enkelt göras med munsvabbning
med tops, som sänds till det laboratorium man valt.

eller


att katten blir kontrollerad och rasgodkänd som maine coon av två för rasen behöriga FIFe-domare.
Kontroll/rasbedömning kan göras på internationell utställning eller vid så kallad hembedömning
(vilket innebär att katten bedöms av två behöriga domare – fast inte på en utställning).

När katt uppfyllt villkoren för omregistrering insänds den tidigare erhållna stamtavlan av kattägaren till
SVERAKs stambokföring.
Det är säljaren/uppfödaren av en katt som är ansvarig att katten överensstämmer med vad som är avtalat
vid köpet.
Beslutades att stamtavlan fortfarande kommer att visa ”fader okänd” och att berörd katt kommer att vara
belagd med avelsförbud.
Beslutades att A Sjödin och E Porat tillsammans med SVERAKs stambokförare C Wennergren gör ett
förtydligande till de kattägare det berör.
Beslutades att sända ärendet till DN.

§ 5 Konfirmering av AU- och e-postbeslut
AU/e-postbeslut att konfirmera
Dnr 16-03-69

Kontrollgrupp – Dispensansökan honkatt till kull utan ID-märkning

Ärendet berör en ej ID-märkt honkatt (mammakatt till kull) som avlidit. Enligt reglerna ska katt som
används i avel vara ID-märkt.
Kontrollgruppen har beviljat dispens till utfärdande av stamtavlor.
Beslutades att konfirmera beslutet.
L Madej åter. A Börje lämnade mötet för samtal med VB.
Dnr 16-10-91

E Porat för Våra Katter – Tidningsredaktionens deltagande vid Nordic Cat
Convention 161105

Vid styrelsemöte nr 3/16 beslutades att erbjuda deltagande vid Nordic Cat Convention 161105, på
förbundets bekostnad, för Våra Katters redaktör Ulf Lindström och redaktionsmedarbetare Barbro Åberg
(utöver SVERAKs styrelse och kanslipersonal).
Tidningsredaktionen har till styrelsens AU meddelat att redaktör Ulf Lindström inte har möjlighet att
deltaga och har gjort förfrågan om Anna Källström, som är ny i redaktionen, kan delta på förbundets
bekostnad. Detta ger även möjlighet att ha ett personligt redaktionsmöte.
Styrelsens AU har beviljat deltagande vilket innebär resa och uppehälle för Anna Källström.
Beslutades att konfirmera styrelsens beslut.
Sekr. notering: Detta beslut behandlades under § 7 i dagordningen men avsåg § 5.
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§ 6 Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor
Jul- och nyår på SVERAKs kansli 2016/2017
SVERAKs kansli kommer även att detta år fira jul och nyår:
Kansliet är obemannat och stängt under perioden 23-27 december.
Stambokföringen är stängd från ~kl. 12.00 den 22 december och öppnar åter den 9 januari.
Telefontider ändras 28 december - 6 januari - då nås kansliet mellan kl. 9.30 och 12.30
Dnr 16-10-49:2

Utställningsledamöter – Sammanställning av SVERAK-enkät rörande utställning
och utställningsarrangemang

Sammanställning av webbenkät - som syftar till att skapa en enkel överblick över hur klubbarna arbetar
med utställningar och PR inför dessa samt att fånga upp bra tankar och idéer - presenterades för mötet.
Utdrag från sammanställningen:
"Enkäten skickades, genom cirkulärutskick, till samtliga klubbar. Vi fick 21 svar samt två klubbar som
mailade synpunkter då de var sent ute. Av dessa 23 var det 22 som arrangerade utställningar även om
inte alla arrangerar varje år.



















De flesta märker inte någon skillnad avseende antal katter/hur snabbt utställningen blir full.
De flesta klubbarna har inte någon reservlista
De flesta klubbar accepterar byten. Av dessa är det ca hälften som även tar emot byten efter
anmälningstidens slut.
Avgift för deltagande i nationell klass tas oftast ut endast om katten inte tävlar i vanlig klass. Tas
avgift ut är den ofta reducerad.
Nästan alla klubbar tar ut en administrativ avgift – de flesta 50 kr
Våra Katter är viktig för drygt hälften av klubbarna när de vill få ut information om sin
utställning/inbjudan. De flesta annonserar via egen hemsida och facebook.
Många klubbar lånar in nyckelpersoner från andra klubbar. Endast ett fåtal jobbar med utställningen
helt själv.
Det är svårt att hitta medlemmar som vill hjälpa till – i de flesta fall är det styrelsen/en kärntrupp som
jobbar.
Det är svårt med lokaler – ofta finns inte några alternativ . Golvytan är varierande – från 800 kvm och
uppåt.
De flesta har inte möjlighet att ha servering i egen regi – men de som har det gör en bra vinst.
Domare svarar oftast i tid på klubbens inbjudningar
Ang elever – de flesta klubbar tar emot minst en elev. Endast ett fåtal tar inte emot några. Men, de
tänker inte på elever när domare bjuds in. Det är sällan som domare tackar nej till att ha elev.
De flesta klubbar annonserar (avseende besökare) i dagspress och på facebook om sin utställning.
Några använder radioreklam.
Entréavgiften ligger på runt 40 kr – antalet besökare varierar kraftigt.
Antalet montrar är hos de flesta klubbar fler än 5 och de blir kontaktade av försäljaren om önskemål
om hyra av plats.
Ungefär hälften av klubbarna har använt tidig hemgång
Kringaktiviteter som använts är Junior Handling, publikfavorit, bästa burskynke, gosedjursbedömning,
tipspromenad
Nästan alla har angett ”klubbens/utställningens rykte” som orsak till att utställningen är populär."

Beslutades att sammanställningen presenteras i tidningen Våra Katter.
Beslutades att ta upp fråga om utställningsarrangemang, enkätsvar och liknande under SVERAKs årsmöte
2017.
A Börje åter.
Arbetsgrupp för internet- & IT-policy
Arbetsgruppen består av D Mikkelä, M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, A Färdigh. Gruppen ska 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).
Arbetsgruppen informerade att förslaget inte är klart ännu.
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Dnr 16-10-85

A Sjödin/E Porat – Kattutställning i samband med MyDog i Göteborg

Styrelsen diskuterade huruvida förbundet - eller lokala klubbar - skulle förhandla med Svenska Mässan i
Göteborg om kattutställning alternativt monter på plats vid hundutställningen My Dog.
Beslutades att A Sjödin och L Kragh initialt tar kontakt med Svenska Mässan och kontrollerar vad som
gäller ekonomiskt och organisatoriskt för monter respektive utställning. Frågan tas upp på nytt när mer
information finns.
L Kragh lämnade mötet för samtal med VB.
Dnr 16-10-84

Importstamtavla – möjlig ”smuggelkatt”

En nybliven kattköpare har skickat in underlag för en importkatt till SVERAKs kansli för att få katten
registrerad hos SVERAK. Kattens stamtavla, registrerad i Polen av ett för SVERAK tidigare okänt
kattförbund/kattklubb innehåller bara föräldradjuren. Det innebär i värsta fall att det kan ligga hybrider i
tidigare generation. Katten är rabiesvaccinerad vid 8 veckors ålder i Tjeckien - inte tillåtet för att vara
godkänd. Importen har skett vid en ålder på katten som inte är tillåten enligt EUs regelverk. Säljaren - inte
uppfödaren utan importören - har troligtvis flera importkatter hemma hos sig. Säljaren har inte agerat som
"handler" enligt regelverket i samband med importen vad vi kan se av dokumentationen.
Kattförbundet SVERAK ser allvarligt på den felaktiga hanteringen av denna katt i samband med importen
och har därför bett Jordbruksverket att undersöka ärendet närmare.
Beslutades att gå ut med ”varning” att inte köpa smuggelkatt och information när det gäller import av
katt.

”Innan du köper din importkatt/katt registrerad i annat förbund än SVERAK, kontrollera att stamtavlan är
certifierad och är utfärdad av ett erkänt förbund. Detta oavsett vilket land katten kommer ifrån. Det
florerar ”stamtavlor” som inte uppfyller den status som certifierade stamtavlor har även på ganska nära
håll från Sverige.
Det har också kommit till vår kännedom att det inte är ovanligt med s.k. bulvaner som agerar som
uppköpare och sedan säljer katterna vidare. Be alltid om kopia av föräldrarnas certifierade stamtavlor. En
stamtavla ska innehålla minst tre, helst fyra, fulla generationer bakom katten själv (om det inte ligger
novis bakom), i avseende på namn, ras/färg, registreringsnummer samt förbund som registreringsnumret
tillhör. Kontrollera även att genetiken stämmer så du inte åker på en tråkig överraskning!
Om du känner dig osäker på stamtavlan så kontakta SVERAKs stambokföring, vid eventuella tveksamheter
kommer SVERAKs granskningsgrupp att avgöra om stamtavlan är godkänd eller inte.”
”Observera att katter som införs i Sverige för vidare försäljning (tex via blocket), betraktas som
handelsvara. Dessa katter ska utöver intyg som gäller vid vanlig införsel med djurägaren, vara besiktigade
och ha ett TRACES-intyg. Om du köper en katt som inte är född i Sverige, se till att du får med kopia av
dessa intyg! Dessa intyg ska bifogas ansökan om överföring av stamtavlan. Har inte katten dessa intyg, är
inte katten införd till Sverige på laglig väg.
Om du köpt din katt från annan person än uppfödaren, var noga med att få med ordentligt ägarintyg. När
du överför din katt till SVERAK så räcker det inte med ett intyg från säljaren, det måste finnas med intyg
från uppfödaren som står på stamtavlan att säljaren är ägare av dem. Kopia av båda dessa intyg måste
därmed sändas in till SVERAK för att katten ska kunna överföras.
För mer information vad som gäller vid införsel till Sverige, läs mer på Jordbruksverkets webbplats (länk)
Läs mer information vad som gäller vid överföring av stamtavla från annat förbund (länk till latkatt)”
Dnr 16-10-66:2

Angående format på utställningskatalogen

Vid styrelsemöte nr 3/16 beslutades att tillfråga respektive samarbetspartner hur de ställer sig till
elektroniskt/digital utställningskatalog med anledning av att det finns regler om FIFe-logotyp och i
samarbetsavtal inskrivet om annonser i utställningskatalog.
E Porat rapporterade att Agria har gett ett godkännande till detta och Royal Canin har skriftligt meddelat
att de ställer sig också positiva till förslaget under förutsättning att deras annons får lika stor synlighet i
digital form som i tryck. Vid möte nr 3/16 beslutades att M Sundqvist tillskriver FIFe rörande logotyp på
katalogens förstasida och om elektronisk katalog är tillåtet.
Beslutades att frågan tas upp på nytt när svar från FIFe kommer styrelsen tillhanda.
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Väckt fråga

Samarbetspartners monterplatser under 2017

Det är samarbetspartnerna Royal Canin och Agria som väljer ut utställningar där de vill närvara med
monter. Om klubben är ”utvald” kan inte klubben neka samarbetsparter att ha monter såvida inte
synnerliga skäl föreligger (exempelvis platsbrist). En lista över Royal Canins utvalda klubbar 2017 har
inkommit och det framfördes synpunkter på att dessa har en dålig geografisk spridning.
Beslutades att A Sjödin framför styrelsens uppfattning till Royal Canin.
Blanketter

Genomgång - Avtal för fodervärdskap, överlåtelse och tingning

Efter genomgång av blanketterna för fodervärdskap, överlåtelse och tingning (version 1) som skedde vid
styrelsemöte nr 3/16 har smärre revideringar skett. Styrelsen har fått och granskat version 2.
Beslutades att sända blanketterna med cirkulärutskick och remiss till klubbarna för synpunkter som ska
vara SVERAKs kansli tillhanda senast den 30 november 2016. När denna process är klar sänds blanketterna
för juridisk granskning.
Dnr 16-10-79
Dnr 16-10-79:2

”Arrangemang av prisutdelningen ”Årets Katt” - till samtliga SVERAK-klubbar
Enskild kattklubb – synpunkter på arrangemang i samband med utställning

160922 sändes med utskick till samtliga klubbar information om arrangemang av prisutdelning ”Årets Katt
2016” och begäran om svar senast 161015. Inga intresseanmälningar hade inkommit till mötet - endast ett
svar från enskild kattklubb som lämnade synpunkter på arrangemanget och bland annat ansåg att
utdelningen skulle ske i samband med SVERAKs årsmöte.
Beslutades att prisutdelningen av Årets Katt i SVERAK ska äga rum under en kattutställning.
Beslutades att utställningsledamot M Sundqvist tar kontakt med en av de klubbar som arrangerar
utställning under januari-april 2017 för att efterhöra om klubben är villig att åta sig prisutdelning av Årets
Katt. Om inget intresse finns för detta tas kontakt med annan kattklubb. Styrelsens AU och
utställningsledamöterna beslutar vilken klubb som får arrangemanget.
Sekr. notering: Prisutdelning ”Årets Katt” kommer att äga rum i samband med Min Kattklubbs utställning
den 25-26 februari 2017 i Kristianstad.
L Kragh åter efter samtal med VB.
Dnr 16-10-92

Årets Kattuträknare M Wirth Färdigh och utställningsledamöter
Tolkning preliminära raser – deltagande ger inte bonuspoäng till BIS-katterna

Förslag till tolkning: Beräkning av tilläggspoäng för de katter som blivit BIS i klasserna 1-12:
Preliminärt godkända raser kan inte nomineras till BIS-uttagningen. Dessa katter räknas därför inte med
bland de slagna katterna i respektive grupp (ger ingen tilläggspoäng).
Detta gäller för närvarande raserna selkirk rex (SRL och SRS) i kategori 2, brittiskt långhår (BLH) i kategori 3
och thai (THA) i kategori 4.
Beslutades i enlighet med förslaget.
Beslutades att denna tolkning gäller från den 1 januari 2016 och inte retroaktivt.
Beslutades att listorna för Årets Katt 2016 revideras. M W Färdigh åtgärdar.
M Wirth Färdigh lämnade mötet för samtal med VB.
Ref Dnr 15-10-87:4

Förslag till ”veterinärfolder”

En veterinärfolder - A6-format - presenterades av SVERAKs kansli, A Färdigh och S Abbereus. Denna folder
var föranledd av beslut vid förra styrelsemötet.
Beslutades att Länsstyrelsen kontaktas och erbjuds att få med logotyp på foldern. D Mikkelä kontaktar
representant för länsstyrelsen i frågan.
Beslutades att foldern - efter smärre justeringar och eventuellt med Länsstyrelsen logotyp - ska tryckas
och distribueras till veterinärer i Sverige.
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Dnr 16-10-93

Förslag till ny stamtavlelayout

SVERAKs kansli, C Wennergren och E Byström lämnade ett förslag till ny stamtavlelayout.
Förbundets stamtavlor har i stor sett likadana ut sedan november 1999 då Sesam och datorisering av
stambokföring startade.
Nytt förslag har tagits fram med intryck av hur stamtavlor ser ut hos andra FlFe-medlemmar och även hos
övriga förbund. Man kan där tydligt se att fler och fler förbund har stamtavlan på ett dokument och att det
mer renodlat är just vad det är avsett att vara - en stamtavla.
Det finns flera fördelar att använda sig av ett dokument:
•
•
•
•
•

Mer stilrent
Endast ett papper att hantera/trycka vilket torde få ner kostnaden per stamtavla inte bara
tryckmässigt utan även i arbetstid
Förbättrad arbetsmiljö genom att stambokföraren slipper vika och häfta stamtavlor
Förenklad hantering vid ersättningsstamtavlor. Många ägare är idag "oroliga" över sina intyg när de
sänder in stamtavla för ändring
Ny veterinärfolder passar utmärkt som komplement till stamtavlan

Nackdelar som kan upplevas:
•
•

"Bok"-känslan försvinner
Vissa kan uppleva negativt att inte ha vaccinationer/intyg samlat "på" stamtavlan

Beslutades att fördelarna överväger nackdelarna och att ny stamtavlelayout godkänns - efter smärre
justeringar. En sådan justering var att det ska stå "certifierad stamtavla" även på framsidan.
Beslutades att ny stamtavlelayout gäller först när veterinärfoldern är klar (eftersom denna ska distribueras
med stamtavlan).

§ 14

Internationellt samarbete
Dnr 16-10-90

Stambokförare C Wennergren – Angående FIFe och charcoal och x-raser

Önskemål om att skapa en EMS kod för charcoal, så dessa katter som både importeras från non-FIFe och
föds inom FIFe kan få en korrekt stambokföring.
Önskemål om att skapa EMS kod för raskatt med okänt hårlag för katter som ligger i stamtavlor från nonFIFe - dessa får alltså inte användas på FIFe katter. SRX, LPX, KBX etcetera… flera förbund använder inte
EMS utan skriver ut rasnamn samt färg – emellanåt går det inte att identifiera om det är långhår eller
korthår som avses. Man använder detta redan idag inofficiellt men de finns inte i regelverket.
Beslutades att SVERAKs stambokförare får i uppdrag att sända önskemålen till FIFe - enligt uppdrag av
SVERAKs styrelse.
Domare och elever – för kännedom från FIFe

Dnr 13-10-82:5

Mats Askett - Examensansökan kategori 1

Styrelsens AU granskade och godkände handlingarna 161022.
Beslutades att sända ansökan till FIFe och önska M Askett lycka till!
Byte av förbund

Väckt fråga: A Sjödin – Rörande byte förbund
Principiellt brukar SVERAK inte ta emot medlemmar från andra länder/FIFe-förbund med undantag från
Åland eftersom Suomen Kissaliitto bett SVERAK att acceptera dessa svensktalande personer.
A Sjödin väckte frågan om SVERAK ska godkänna medlemskap för personer boende i skandinaviskt-talande
länder eller är svensktalande boende i annat land.
Styrelsen ansåg att dagens system var bra och att ett av skälen till detta var krav att uppfylla svenska lagar
och regler rörande djurskydd och konsumenträtt - krav som eventuellt inte kan uppfyllas eller granskas i
det land där presumtiv medlem bor.
Beslutades att ta upp frågan för diskussion vid nästkommande möte.
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§ 8 SVERAKs årsmöte
Dnr 15-05-14:3
Dnr 15-05-14:4

M Sundqvist – Uppfödardiplomering – steg 2
M Sundqvist – Sammanställning av svar från intresserade

Efter styrelsemöte nr 3/16 sände M Sundqvist ut personliga mail till de tio personer som visat intresse att
vara med i en arbetsgrupp om "uppfödardiplomering steg 2". Svar och synpunkter inkom från sex
personer och dessa redovisades i en sammanställning.
Wendy Mörk, för dagen representant för DN, var en av de som anmält intresse till att ingå i
arbetsgruppen. W Mörk tillfrågades av mötet om hon ville vara sammankallande för gruppen initialt och
hon åtog sig detta uppdrag.
Beslutades att M Sundqvist tillskriver berörda och tackat för svar och idéer för hur förbundet kan jobba
vidare med detta och se över möjligheterna att ta uppfödardiplomeringen ytterligare en nivå.
Beslutades att W Mörk agerar sammankallande för arbetsgrupp för uppfödardiplomering steg 2 och är
gruppens "kanal" till SVERAKs styrelse. Styrelsen tackar Wendy för att hon åtar sig detta uppdrag.
Beslutades att inbjuda arbetsgruppen till SVERAKs styrelsemöte nr 5/16, den 10-11 december 2016.
Gruppen avgör själv hur den vill lägga upp sitt arbete.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)
Dnr 16-10-86

Veterinärstuderande önskar tillhandahålla databasinformation (FindUs)

Beslutades att ej tillhandahålla databasinformation, i filformat eller på annat sätt. Beslutades att A Sjödin
tillskriver frågeställaren.
Dnr 16-10-61:2
Dnr 16-10-61:3
Dnr 16-10-61:4

Länsstyrelsens representant – Information om ”brachykongress” 160930-1001
Länsstyrelsens representant – Artikel om brachycephala katters problem
M Sundqvist – Rapport från workshop 160924

SPEXUS - Rasringen för Perser och Exotic arrangerade tillsammans med SVERAK-klubben Perserkatten en
heldag med föreläsningar och diskussioner gällande brakycefali. Detta som en följd av det så kallade
”trubbnosupproret” på hundsidan som startats av veterinärer. Från SVERAK fanns A Börje och
M Sundqvist närvarande.
M Sundqvist rapporterade att dagen var mycket trevlig och det kändes som om alla deltagare – så väl
uppfödare som veterinärer – fick ut något bra av det hela. Viktiga punkter som togs upp var att:





Katter är INTE små hundar – det går inte att jämföra helt även om vi måste ta lärdom av det som
finns på hund.
A och O är en öppen dialog mellan uppfödare och veterinärer. Först när det finns kan vi
gemensamt nå bra resultat.
Det är svårt med forskning på katt – det måste finnas pengar. Det spelar inte någon roll hur villiga
kattägare är på att bidra med material om det inte finns finansiering.
Denna dag var bara början – och en bra sådan.

Beslutades att tacka M Sundqvist för rapporten.

Det har kommit till SVERAKs styrelses kännedom att några av SVERAKs anslutna klubbar/klubbfunktionärer
talar negativt om en del av FIFe-godkända raser.
Beslutades att genom cirkulärutskick sända brev från styrelsen och påtala att klubbarna bör arbeta för alla
kattraser som är godkända av FIFe. A Sjödin åtgärdar i samråd med styrelsen.
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Dnr 16-10-44.

SVERAKs internrevisorer - Skrivelse nr 2/16 efter granskning 161022

SVERAKs internrevisorer Rolf Jonsson och Arne Grundberg genomförde granskning av verifikation 192-424
för perioden del av april till september 2016.
Diskussioner fördes med SVERAKs förbundsordförande och förbundsekonom om det ekonomiska läget
samt om några aktuella ärenden.
Beslutades att A Sjödin och M Wirth Färdigh skriftligen besvarar en del frågor.
Styrelsen beslutade att godkänna redan erhållna hel- och halvdagsuppdrag under 2016 och fram till
dagens möte. M Wirth Färdigh informerar internrevisorerna.
Därefter lades internrevisorernas skrivelse till handlingarna.
M Wirth Färdigh åter. E Porat lämnade mötet för samtal med VB.

§ 11

Myndigheter
Dnr 6-10-96:98
Dnr 6-10-96:99

Jordbruksverket – Minnesanteckningar från smittskyddsrådets möte 160913
M Wirth Färdigh – Rapport från smittskyddsrådets möte 160913

M Wirth Färdigh ersatte S Abbereus vid smittskyddsrådets möte 160913 i Jönköping.
Punkter på agendan var:
•
•
•
•

Aktuellt sjukdomsläge
Översyn av obduktionsverksamheten
Översynen av salmonellahanteringen på nöt
Översyn av råd- och referensgrupper SJV

Förutom de officiella minnesanteckningarna från Jordbruksverket rapporterade M Wirth Färdigh om den
sista punkten på agendan: Jordbruksverkets översyn av råd och referensgrupper:
•
•
•
•

Det förslag som kommer att skickas ut innehåller bland annat en minskning av antal råd och
referensgrupper.
I framtiden ska det bli ett råd – ett brett organ för samverkan på strategisk nivå
Tre dialoggrupper planeras – för att stämma av och förankra arbetet
Ett antal referensgrupper kommer att startas upp och avslutas vartefter – de ska lösa specifika
uppgifter och ge synpunkter på förslag och utkast.

I den tänkta dialoggruppen för smittskydd och djurhälsofrågor, som är ett forum för dialog och förankring
kring aktuella och långsiktiga frågor, kommer bland annat SVERAK, SKK, Travsporförbundet,
Kaninavelsförbundet att ingå. En deltagare från varje deltagande organisation – organisationerna kan välja
att skicka olika representanter beroende på vilka frågor som kommer att diskuteras vid mötet.
Inga referensgrupper för smådjur är i dagsläget planerade
Beslutades att lägga minnesanteckningar och rapport till handlingarna.
Dnr 13-10-90:10

Folkhälsomyndigheten – Program för Antibiotikaforum i Stockholm 161118

S Abbereus är anmäld som SVERAKs representant i enlighet med beslut vid möte nr 3/16.
Temat för mötet i år är svenskt arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner – problem
och framtida lösningar.
På programmet:
• Sveriges linje mot antibiotikaresistens
• Problem och utmaningar: Resistens och vårdrelaterade infektioner
• Vägar framåt: Förbättra antibiotikaanvändningen
Beslutades att lägga programmet till handlingarna.
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Dnr 9-10-104:2

Enskild SVERAK-klubb – Rörande eventuellt ny djurskyddslag

Följande inkom från enskild SVERAK-klubb till SVERAK:
"Regeringen har i budgetpropositionen för 2016/17 inte uttryckligen sagt att man kommer att ta fram en förslag till ny
djurskyddslag. En möjlighet att trycka på är att ta kontakt med utskottet som behandlar propositionen i ett försök att
få utskottet att avge ett tillkännagivande.
Ett tillkännagivande innebär att riksdagen ålägger regeringen att vidta åtgärder i anledning av tillkännagivandet.
Information om utskottets behandling av budgetpropositionen och utskottets ledamöter nedan. Detta måste göras i
god tid innan betänkandet justeras. Håll också en koll på de motioner som kommer in under den allmänna
motonstiden, finns på riksdagens hemsida. Detta för att se vilka ledamöter som motionerar om djurskydd i och för
eventuell kontakt med dessa."

Tidigare representant i arbetsgrupp – och ”bevakare” i frågan ny djurskyddslag var styrelseledamot tillika
PR-ledamot Ewa Löwdin.
Beslutades att utse PR-ledamot D Mikkelä bevaka ärendet.
Remisser

Dnr 16-10-83

Remiss avseende ny föreskrift om foder som ersätter Statens jordbruksverks
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:81) om foder

Jordbruksverket ber om ett yttrande avseende en ny föreskrift om foder som ersätter ”Statens
jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:81) om foder”. Föreskriften planeras att gälla
från den 1 juli 2017. Yttrande senast den 28 oktober 2017. Remissen behandlar hur enskilda
fodertillverkare och foderleverantörer ska gå till väga för att uppfylla EU nya krav.
Beslutades att eftersom SVERAK inte har egen tillverkning av foder lämnas inget yttrande. Kansliet svarar
Jordbruksverket.
Från Jordbruksverket PAFF – “Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed”

Dnr 15-10-34:18
Dnr 15-10-34:19
Dnr 15-10-34:20
Dnr 15-10-34:21
Dnr 15-10-34:22

Sammanfattning från möte 160818
Preliminär agenda till möte 160913-14
Preliminär agenda till möte 161004-05
Sammanfattning från möte 160913-14
Sammanfattning från möte 161004-05

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

Dnr 16-10-40:2

Regeringskansliet – ”Förstärkt 3R-centrum för bättre djurskydd”

Utdrag från pressmeddelande
Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2017 om 15 miljoner kronor årligen 2017–2020 till kompetenscentrum för
3R-frågor. Verksamheten ska bidra till att stärka djurskyddet genom samordning och kompetensutveckling på
djurförsöksområdet. Centret ska också stödja de djurförsöksetiska nämnderna i frågor om alternativa försöksmetoder.
Området för alternativa metoder till djurförsök, 3R-frågor (från engelskans replace, reduce och refine) är brett och
omfattar många olika slag av verksamheter med ett flertal aktörer inblandade. För att arbetet med alternativa
metoder till djurförsök ska förbättras krävs det att berörda parters, såsom myndigheter, universitet och högskolor,
forskningsfinansiärer och organisationer, erfarenheter och kompetens tas tillvara och att ett effektivt samarbete dem
emellan utvecklas. Jordbruksverkets nyinrättade 3R-centrum har till uppgift att koordinera 3R-frågorna i landet.
…
3R-centret kommer att:






Samordna och utveckla samarbetet mellan olika aktörer.
Se till att berörda parters kompetens och erfarenhet tas till vara.
Stödja de djurförsöksetiska nämnderna i frågor om alternativ till djurförsök.
Samla in, bearbeta och sprida information om alternativa metoder.
Medverka i beredningen av de statliga forskningsanslagen riktade till området.

…
3R står för:




Replace – Att där det är möjligt ersätta djurförsök med andra metoder som inte inkluderar djur.
Reduction – Att göra det möjligt för forskare att få ut tillräckligt med data från en mindre mängd använda
djur.
Refinement – Att förfina metoderna för att minimera eventuell smärta och obehag hos försöksdjuren.
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§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation
Samarbete med försäkringsbolag
Flera försäkringsbolag har visat intresse att samarbeta med SVERAK.
Beslutades att heldagsuppdrag utgår för M Wirth Färdigh för möte, 160919 i Stockholm, med en
presumtiv samarbetspartner.
Beslutades att M Wirth Färdigh och A Sjödin har ett personligt möte i Borås med ytterligare en presumtiv
samarbetspartner. M Wirth Färdigh och A Sjödin sammanställer jämförelse av villkor mellan de olika
bolagen. Halv- eller heldagsuppdrag utgår - beroende på mötets längd.
Beslutades att punkten om samarbete med försäkringsbolag tas upp på nytt vid styrelsemötet i december.
Dnr 16-10-26:2

PR-ledamot D Mikkelä – Förslag ändrade texter till Wikipedia

Detta ärende bordlades vid möte nr 3/16.
Beslutades att, efter viss justering, godkänna text till Wikipedia.
Dnr 16-10-65

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

Detta ärende bordlades vid möte nr 3/16.
Beslutades att boka domännamn för "Svensk kattsport". Domännamnet ska "peka" mot SVERAKs hemsida
www.sverak.se.
Dnr 16-10-82

Djurskyddet Sverige – Inbjudan till djurskyddskonferens 161121

Djurskyddet Sverige bjuder in till en djurskyddskonferens 161121 i Stockholm med huvudfokus på den nya
djurskyddslagen som förväntas komma under nästa år.
På agendan står:





Den nya djurskyddslagen – reflektioner från utredningsarbetet
Vad är naturligt beteende – definitioner och konsekvenser för djurhållning och lagstiftning
Från intentioner till implementering av djurskyddsregelverk – konsekvenser för djurhållningen och
etiska frågeställningar
Paneldebatt med riksdagspolitiker

Beslutades att D Mikkelä deltar vid Djurskyddet Sveriges djurskyddskonferens. Heldagsuppdrag utgår.
SVERAKs kansli ombesörjer anmälan.
Dnr 16-10-62:3

A Börje - Rapport från möte med Agrias produktråd 160926

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 ägde rum 160921 i Stockholm och A Börje
representerade SVERAK.
Vid mötet efterlyste A Börje - å SVERAKs räkning - en bättre försäkring för våra uppfödare, såsom bättre
avel eller en flock för katt. Samtidigt påpekades att det är orimligt ur ett smittskyddsperspektiv att ”cut of”
för uppfödarrabatt ligger vid 10 katter eller mer.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
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Söndagens möte
Dnr 16-10-88

SVERAK protesterar mot inslag i Mix Megapol

161018 sändes SVERAK en skriftlig protest till Mix Megapol / Bauer Media Group:
"Chockande brist på omdöme!
SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) är bestörta på hur Mix Megapol i söndags visade på total brist på
omdöme när man drog grova skämt om hur man skulle döda en katt.
SVERAKs medlemmar över hela landet har reagerat med ilska. År av arbete med att höja katternas status i samhället
riskerar att raseras. De kräver nu en offentlig ursäkt från kanalen.
Även programledarnas kompetens och fortsättning som just programledare måste ifrågasättas. Deras ”skämt” om
olika sätt att döda katten gränsar till uppvigling till lagbrott (djurplågeri) ! Det är inte ”bara en katt”, det är ett djur
som åtnjuter lagstadgat skydd mot att plågas.
Avsändaren av SMS:et som återges i programmet, om detta verkligen har inträffat, har begått ett lagbrott.
Synnerligen då olämpligt att sända detta, än mindre att ”fria” förövaren i radio. Detta sker i allmän domstol, inte i
radio!
SVERAK PROTESTERAR STARKT mot Mix Megapols program och dess programledare !
Förbundet förutsätter att Mix Megapol publicerar en offentlig ursäkt, både i sändning och i övriga mediakanaler.

Det har varit många reaktioner och diskussioner om detta radioinslag och protester har fått gehör i media.
SVERAKs protest har endast sänts till Mix Megapol och inte som pressmeddelande.
SVERAKs PR-ledamot kan omöjligt bevaka allt det som händer "kattvärlden" i alla medier. Var och en i
SVERAKs styrelse har som ansvar att reagera och sända eventuella "ärenden" till PR-ledamoten - som i
förekommande fall skriver och sänder pressmeddelande efter kontakt med AU.
Dnr 16-10-95

För kännedom: A Börje - Kontakt rörande referensgrupp i forskningsprojekt HCM

A Börje har, enligt styrelsens uppdrag, kontakt med forskningsstuderande i HCM och har sänt förfrågan om
hur man tänkt kring de resultat och de avelsrekommendationer som utfärdats tillsammans med extern
aktör med hälsodata.
Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
D Mikkelä lämnade mötet för samtal med VB
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 16-10-29:8

Agria – ”Premiär för pälspodden”

Utdrag från pressmeddelande:
Nu lanserar Agria Djurförsäkring en podcast för alla djurägare som vill lära sig mer om djurhälsa. Pälspodden blandar
vetenskapliga rön med praktisk erfarenhet om hur du kan hjälpa din häst, hund eller katt att hålla sig frisk. Ladda ned
första avsnittet redan idag. [---]
Den 13 september kör Pälspodden igång. Det första avsnittet gästas av Fredrik Steen och Sveriges mest ansedda
forskare på djurens tandhälsa, Ann Pettersson från SLU. Hur ofta ska man borsta tänderna på katten, varför är
tennisbollar farliga för hundar och hur ser man att djuret har tandvärk? Pälspodden ger svar på det och mycket mer.
Under hösten kommer ett avsnitt i månaden med inbjudna experter, forskare och side-kicks.

Dnr 16-10-29:9

Agria – ”25 % av djurägarna oroar sig över sjukdom”

Utdrag från pressmeddelande:
Vem går ut med hunden om du blir sjuk? Och vem fyller på kattens matskål? Var fjärde hund- och kattägare oroar sig
över att bli sjuk eller drabbas av fysiska begräsningar som innebär att de inte kunna ta hand om sitt husdjur. Det
framgår av en undersökning som Agria Djurförsäkring låtit göra.
Djurägarens största oro handlar om att inte kunna sköta djurens vardagsbestyr som dagliga promenader, matrutiner
och pälsvård. Samtidigt funderar en av tio över hur ekonomin påverkas av en eventuell sjukdom och risken att hundens
eller kattens försörjning drabbas. Hela 93 procent förlitar sig dock på att någon annan familjemedlem, granne eller vän
kan ställa upp som djurvakt i ett akut läge. Ett tips kan vara att komma överens med släktingar och vänner om hjälp i
god tid. […]
Undvik att hamna i en svårhanterad situation genom att:
- Prata med släktingar och vänner om hjälp i god tid – säkra med ett par olika kontakter
- Se över ditt försäkringsskydd, en trygghetsförsäkring som ersätter för hund- eller kattpensionat kan lösa problemet
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Dnr 16-10-29:10

Agria – ”Vad katten heter katten?”

Utdrag från pressmeddelande:
Vad katten heter katten?
Har du en huskatt som heter Sigge, Nisse eller Maja? Då är du inte ensam. Det är nämligen de mest populära namnen
bland svenska katter. Mer originell är du däremot om katten lystrar till namn som Iggy Pop, Corvette eller Botox. Det
visar namnstatistik från Agria Djurförsäkring.
Katter är svenskarnas mest populära husdjur och idag finns det runt 1,2 miljoner stycken. Högst på tronen sitter den
ohotade huskatten, även om raskatter som ragdoll och maine coon försiktigt tar mark.
- Huskatten är väldigt omtyckt i hela landet. Men vi ser också att en hel del har blivit förförda av den amerikanska
raskatten ragdoll, känd för att nästan bli som en trasdocka när man lyfter upp den, säger Patrik Olsson,
affärsområdeschef smådjur, Agria Djurförsäkring.
Favoritnamnen på katthonorna är Maja och Smulan, medan hanarna toppar med namn som Sigge och Nisse. Ett fåtal
tar ut svängarna och namnger katten Losec, Iggy Pop, Rammstein, Corvette, Starbucks, Björk, Chanel eller Avicii.
- Trenden att namnge sin katt med liknande namn som vi döper våra barn är fortfarande ganska stark. De mer
originella namnen kan spegla individuella intressen som mode, kändisar eller andra välkända varumärken, säger Patrik
Olsson. ”

§ 7 Ekonomi
Dnr 16-10-16:9

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport augusti 2016

Dnr 16-10-16:10

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport september 2016

Beslutades att lägga ekonomisk rapport för augusti 2016 till handlingarna.
M Wirth Färdigh redovisade siffrorna för september 2016 med bland annat följande kommentarer:
•
•
•
•
•
•

Medlemsantalet ligger 5 % över föregående år
Stambokföringens inkomster är klart högre än under januari-september 2015
Stamnamn och uppfödardiplomeringar ligger över budget
Kommersiella annonser - ännu ingen ökning
Samarbetspartner skiljer från fjolåret på grund av speciell fakturering under 2015
IT-projekten - juli och augustifakturor för raskatter.com är nu betalade.

Problemet med försäljning av kommersiella annonser diskuterades - intäkterna för året är mer eller
mindre noll.
Beslutades att lägga ekonomisk rapport för september 2016 till handlingarna.
M Wirth Färdigh rapportera att SVERAKs klubbar gemensamt (161021) har passerat 6 000 enskilda huvudoch familjemedlemmar! Senast detta hände var i slutet av oktober 2012 (maj 2011, april 2010, mars 2009).
Det kan också konstateras att det är många "gamla" uppfödare som åter blivit medlemmar i förbundet.
Dnr 16-10-14:

M Wirth Färdigh – Offertsammanställning tryckeri för förbundstidningen 2017

M Wirth Färdigh kontaktat sju tryckerier i Sverige och bett om att få in offerter för tryckning av
förbundstidningen Våra Katter de närmaste åren. Sammanställning av inkomna offerter presenterades för
styrelsen. M Wirth Färdigh föreslår - grundat på att vi har fungerande rutiner mellan tryckeriet och
SVERAKs kansli/tidningsredaktion - att prisförhandla med nuvarande tryckeri och att därefter skriva avtal.
Beslutades i enlighet med förslaget.
M Wirth Färdigh väckte frågan om styrelsen föredrar ett- eller tvåårsavtal.
Beslutades att teckna avtal för en period om två år, det vill säga 2017 och 2018.
Våra Katter

Genomgång av hålltider och annonspriser 2017

Styrelsen fick ta del av annonspriser för kommersiell respektive icke-kommersiell annons i Våra Katter
samt planerade raspresentationer för 2017. Diskussion fördes rörande annonsering på SVERAKs
nuvarande webbplats respektive kommande annonsplats.
Beslutades att - utöver logotyp/annons från samarbetspartners - godkänna kommersiella annonser på
SVERAKs webbplatser.
Beslutades att tidningsredaktionen återkommer med förslag på annonspriser (endast tidning, tidning plus
webbplats, endast webbplats) samt förslag på var och på vilken sida annons lämpligen placeras.
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Dnr 16-10-91

E Porat för Våra Katter – Tidningsredaktionens deltagande vid Nordic Cat
Convention 161105

Sekr. notering: Beslutet återfinns under § 5.
Under pågående diskussion av nedanstående punkt var D Mikkelä åter. S Abbereus lämnade mötet för samtal med
VB och var åter innan punkten var slutdiskuterad.
Dnr 16-10-94
Dnr 16-10-94:2

A Sjödin – Rapport efter testperiod assistentskjortor
Kompletterande rapport

Det har pågått en testperiod för assistentskjortor sedan mars/april 2016.
Testperioden har gett följande resultat:
•
•
•
•

Skjortorna ska vara gula
Skjortorna ska ha bröstficka
Skjortorna ska ha SVERAKs logotyp på ryggen samt ”Steward”
Skjortorna ska finnas i både dam- och herr-modell

Utdrag av förslag från A Sjödin - som sammanställt skrivelsen i samarbete med Hannah Jensen:
•
•
•
•

Utprovning sker vid tre eller fyra utställningar för de personliga skjortorna. Beställning av personliga
skjortor är bindande.
Förbundet köper in ytterligare skjortor vilka fördelas runt om i landet (på samma sätt som idag, det
vill säga hos skjortansvariga).
Kostnad inklusive tryck, SVERAK-logotyp plus "Steward" och namnbrodyr (utslaget på alla skjortor) blir
220 kr/st + moms. Förslaget innebär att vi köper 150 skjortor – dvs 33 000 kr + moms
Framtida beställning av egen skjorta kan göras två gånger per år (annars blir det för dyrt).

Styrelsen diskuterade den fortsatta hanteringen.
Beslutades att beställa skjortor i enlighet med förslaget.
Beslutades att inga logotyper - utöver SVERAKs - trycks eller broderas på skjortorna.
Beslutades att A Sjödin och L Hammar gemensamt tar fram policy för vilka krav som ska gälla för att en
assistent ska betraktas som "kvalificerad" att erhålla personlig skjorta. A Sjödin och L Hammar avgör vilken
information om utprovning av skjortor som ska publiceras och i vilka forum.
VB önskade samtal med A Sjödin som lämnade mötet under delar av nedanstående punkt.
Internt styrelsemöte: Genomgång av arvodesfördelning, hel- och halvdagsuppdrag mm
SVERAKs kansli, A Färdigh lämnade styrelserummet. Ärendet är inte protokollfört.

§ 10 Arbetsgrupper och projekt
Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt
FindUs - SVERAKs stambok på nätet
Fråga väcktes om FindUs och tidigare beslut om - engelsk version och visning av testdatum. M Wirth
Färdigh rapporterade att beställning har skett hos programleverantör men leverans är försenad från
datakonsultföretaget på grund av andra datorprojekt inom förbundet som har högt fokus. Detta gäller
framför allt annonssidan raskatter.com.
Raskatter – Annonssida
M Wirth Färdigh och SVERAKs kansli, A Färdigh rapporterade om det pågående arbetet. Styrelsen har
erhållit inloggningsuppgifter till själva annonssidan för att granska information, upplägg med mera.
"Kringmiljön" av annonsmodulen administreras av SVERAK och den delen är att betrakta som mer eller
mindre klar. Annonsmodulen administreras av programleverantör och är fortfarande under utveckling.
Några frågor väcktes till styrelsen för beslut:
Att uppdatera annonserna i realtid är inte en rimlig datateknisk åtgärd. Diskussion fördes och olika
alternativ framfördes; en gång om dagen, två gånger om dagen, en gång varannan timma.
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Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar programleverantören och efterhör kostnaderna för olika
alternativ och därefter tar styrelsen beslut om hur ofta annonssidan ska uppdateras.
Vid SVERAKs styrelsemöte nr 2/16 beslutades att M Wirth Färdigh skulle kontrollera om möjlighet att köpa
loss domännamn som kan kopplas till "Köpa katt". En första kontakt har tagits men därefter har inte
lyckats få till ytterligare kontakt - trots flera försök. M Wirth Färdigh föreslog att annat och/eller ytterligare
domännamn ska köpas som kan kopplas till att "köpa raskatt".
Beslutades i enlighet med förslaget.
Assistenter i SVERAK
Ingen rapport i dagsläget.
Uppfödarseminarium 2016
Dnr 16-10-42:5

Pressmeddelande ”Premiär den 5 november för Nordic Cat Convention – unik
träffpunkt för kattägare och uppfödare i framkant”

"Är du nyfiken på kattens kroppsspråk, beteende, fysiologi och näringsbehov? Då är Nordic Cat Convention något för
dig. En heldag med seminarier och expertföreläsningar om det mesta som rör katter.
– Den här typen av mötesplatser behöver vi, säger Magnus Berglin, marknadschef, affärsområde smådjur, på
försäkringbolaget Agria.
Nordic Cat Convention arrangeras av Royal Canin, Agria och SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) på Clarion
Hotel Post i Göteborg. Tanken är att alla som vill ligga steget före vad gäller katthållning – oavsett om man är
uppfödare eller bara kattintresserad – ska få lära sig från de bästa.
– Det här är ett mycket intressant evenemang. Fördjupad kunskap om katter, beteende och avel är så värdefullt, säger
Eva Porat, vice ordförande i SVERAK.
Bland föreläsarna märks den internationellt erkända veterinären Rebecca Berg, som kommer att prata om magtarmsoch urinvägsproblem hos katter. Genetikexperten Lorraine Shelton lär oss allt om grunderna för en hälsosam avel,
medan djurbeteendevetaren David Appleby ger oss en djupdykning i kattens olika beteenden och vad de kan bero på.
– Det kan vara svårt att tyda kattens kroppsspråk. I det här forumet får du verktyg för att förstå vad katten vill säga
dig, säger Jenni Nielsen, Cat Breeder Expert på Royal Canin.
Även du som ”bara” är kattintresserad får möjlighet att fylla på med kunskap om kattbeteende, urinvägsproblem och
näringslära.
Nordic Cat Convention bjuder på information även för dig som är intresserad av att bli uppfödare. Hur gör man för att
registrera sig? Varför ställer man ut katter och vad händer egentligen på en utställning? Dagen avslutas med
raskattsuppvisning på catwalken, följt av middag och halloweenfest med pris till bästa kostym.
Tid: 5 november klockan 9-17:30 + efterföljande middag och halloweenfest
Plats: Clarion Hotel Post på Drottningtorget i Göteborg. Lokalerna är tillgängliga för personer med funktionsvariation. "

E Porat - Muntlig rapport
Royal Canin står för föreläsningskostnaderna för SVERAKs personal under Nordic Cat Convention däremot
inte middag och logi. Undantag för E Porat och L Hammar där RC står för både föreläsningsdelen och
middag.
Beslutades att godis till Royal Canins "goodie bag" inköps. E Porat och L Hammar åtgärdar.
Beslutades att SVERAK har monter (bord) som bemannas av närvarande styrelse och kanslipersonal. Ingen
försäljning kommer att ske däremot kommer informationsmaterial och tidningen Våra Katter att finnas.
Beslutades att dela ut/ge bort överexemplar av tidningen Våra Katter.

§ 13

Disciplinnämnd
Dnr 16-03-33:9

Överklagan av DN-beslut

Beslutades att DNs beslut kvarstår. M Wirth Färdigh tillskriver.
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§ 14

Internationellt samarbete
Väckt fråga: A Sjödin – Angående erhållen ansökan att påbörja elevgång - krav ej fullföljda
SVERAKs styrelse diskuterade denna ej kompletta ansökan där krav på erfarenhet som utställningsarrangör (kommissarie, sekretariat, prisrum eller liknande) inte uppfylldes.
Beslutades att föreslå för berörd person att kontakta någon av de klubbar som arrangerar utställning
under 2016 om hen kan få arbeta mer aktivt inom utställningsarrangemanget. Dessutom vill styrelsen att
hen gör ett muntligt test med M Sundqvist och E Porat som kontrollanter/de som håller i testet. Om allt
detta hinns med/klaras innan den 29 november 2016 kan elevexamen avläggas i enlighet med hens
ursprungliga ansökan. A Sjödin tillskriver berörd person.
Muntlig rapport
Vid lördagens möte hade styrelsens AU och C Wennergren möte tillsammans med DN och en kort rapport
efter mötet lämnades. Vid möte nr 3/16 granskade styrelsen den totala bevakningslistan och konstaterade
att det finns en del fall där inget slutdatum fanns 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).
Dnr 10-10-135, dnr 10-10-147 samt dnr 13-10-118 sändes till DN för granskning och om möjligt beslut om
datum när avstängningen upphör. DN informerade vid gårdagens möte att avstängningarna upphör om 24
månader - det vill säga 181022.

§ 15

Ärenden för kännedom
Dnr 16-10-50:3

M Wirth Färdigh – Statistik per 160928

Dnr 16-10-50:4

M Wirth Färdigh – Statistik per 161017

Statistiken avser SVERAKs-utställares deltagande vid SVERAK-utställningar samt ”top-ten”. Fram till
160928 visar fortfarande statistiken att det är färre huskatter och färre katter ”under registrering” som
ställs ut.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.

§ 16

Övriga frågor
Stadgar och regler
Regelledamot L Madej informerade att det nu är hög tid att översätta FIFes regelverk. De ledamöter som
arbetar direkt mot del av regelverket är mest lämpade att göra översättning vilket innebär att:
utställningsledamöterna översätter ändringar i "show rules" och hälsoledamöterna översätter "breeding
and registration rules". L Madej sänder de avsnitt från regelverken det avser. När översättning är klar
sänds dessa till L Madej och SVERAKs kansli, Agneta som sammanställder de de olika delarna av
regelverket.

§ 17 Nästa styrelsemöte
nr 5/16
nr 6/16

161210-11
170204-05
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§ 18 Mötets avslutande
A Sjödin tackade för helgens möte och förklarade styrelsemötet som avslutat.

Borås 2016-10-25
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:
Torslanda 2016-10-26

Borås 2016-10-25

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh
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