Till samtliga SVERAK-anslutna
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Utskick 4/16 - 161102

---------------Utskick nr 4/16 - Cirkulärskrivelse via e-post 161102------------Viktigt brev från SVERAKs styrelse:

dnr 16-10-97

Till SVERAK-anslutna klubbar/klubbfunktionärer
Det har kommit till vår kännedom att några av våra anslutna klubbar/klubbfunktionärer talar negativt om en del av FIFe
(och SVERAK) godkända raser.
Kom ihåg, en ras godkänd av FIFe är därmed godkänd av SVERAK vilket innebär att vi skall ”verka för att ständigt höja
kattens status i samhället” – och det gäller ju då alla raser godkända av FIFe.
Vi måste lägga personliga synpunkter och åsikter åt sidan, vi får inte uttrycka dessa på ett sätt som kan ses som
synpunkter framförda av SVERAK och dess representanter.
Alla klubbar representerar SVERAK, klubbarna ÄR SVERAK och skall naturligtvis i alla sammanhang representera SVERAK
och FIFe.
SVERAKs styrelse hoppas att alla anslutna klubbar arbetar för hela förbundet och alla raser. (godkända av FIFe)
Med vänliga hälsningar
Annette Sjödin
Ordförande SVERAK
Bilagor:


Blanketterna fodervärdsavtal, överlåtelseavtal och tingningsavtal på remiss (endast med e-postutskick – ej publicerat
på webben)

Separat – med ”snigelpost” sänds avstängningslista per 2016-11-02

----------------------------------------------Förbundsinformation--------------------------------------KATTENS DAG 2016
Visst vill ni synas på listan över Kattens Dagaktiviter och visst vill ni väl få material - utan kostnad från SVERAK att visa upp och/eller dela ut för
kattintresserade besökare?
Här finns ett beställningsformulär så att ni enkelt kan
meddela aktivitet och samtidigt beställa material från
förbundet. Sidan är lösenordsskyddad eftersom SVERAK
vill säkerställa att den som gör beställningen gör det på
uppdrag av kattklubben. SVERAK lämnar/sänder
lösenord till klubbens ordförande samt till officiell
klubbadress och de får lämna lösenordet vidare om de
så vill.
Den 6 oktober 2016 sändes lösenordet via e-post till
ordförande och officiell adress i samtliga SVERAKklubbar - ämne: "Kattens Dag närmar sig med
stormsteg!".
Motioner till SVERAKS ÅRSMÖTE
Glöm inte bort att motioner ska vara SVERAKs kansli
tillhanda senast den 1 december 2016.
Motionsblankett finns på SVERAKs hemsida (kan även
hämtas här).
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Viktigt! Blanketter på remiss

Ny stamtavlelayout under 2017

Med detta utskick sänds blanketterna för
fodervärdskap, överlåtelse och tingning på remiss till
klubbarna för synpunkter.

Under 2017 kommer stamtavlan att få en ny layout. Det
kommer att bli en enkelsidig variant utan omslag
(pärm). Som komplement till stamtavlan kommer en
veterinärfolder i A6-format att bifogas.

Synpunkterna ska vara SVERAKs kansli tillhanda senast
den 30 november 2016. När processen att granska och
värdera eventuella inkomna synpunkter är klar kommer
blanketterna att sändas för juridisk granskning.

Denna folder var från början tänkt att endast sändas till
veterinärer i Sverige och nu kommer den alltså väl till
pass eftersom den ska distribueras med stamtavlan).

Avstängningslista

Händer det något i ”kattvärlden”?

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 3/16 reviderades beslut
om skick av avstängningslista. Nu är slutlig granskning
av DN klar och avstängningslistan sänds med
cirkulärutskick per post (listan får inte distribueras
digitalt).

Det har varit många reaktioner och diskussioner om ett
radioinslag från Mix Megapol och PR-ledamot Dan
Mikkelä sände mer eller mindre omgående en protest
till företaget.

Avstängningslistan ersätter de beslutsbrev som tidigare
översänts – dessa kommer framöver endast att sändas
till berörda parter. Vid frågor om ärendet får berörd
kattklubb kontaktas.
Prisutdelning Årets Katt 2016 i Kristianstad 2017
Prisutdelning ”Årets Katt” kommer att äga rum i
samband med Min Kattklubbs utställning den 25-26
februari 2017 i Kristianstad. Mer information kommer
att publiceras senare.
Elektronisk katalog – ännu inte beslutad
På förekommen anledning vill vi informera om att
SVERAKs styrelse har ställt fråga om elektroniskt/ digital
utställningskatalog till FIFe. Det finns alltså i dagsläget
inte något beslut – krav på papperskatalog kvarstår tills
vidare.
Nya sidor publicerade på SVERAKs hemsida
Den 6 oktober 2016 publicerades två helt nya sidor:
» Latkatt för dig som är - eller vill bli - domarelev
» Du som är svensk FIFe-domare

Eftersom SVERAKs PR-ledamot omöjligt kan bevaka allt
som händer i "kattvärlden" i alla medier ber vi dig/er att
sända eventuellt ”ärende” till pr@sverak.se.
Varning för smuggelkatter!
Utdrag från styrelseprotokoll:
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.

Du hittar dessa – och fler ”direktsidor” - på
www.sverak.se under rubriken:

SVERAKs styrelse beslutade att gå ut med ”varning” att
inte köpa smuggelkatt och informera när det gäller
import av katt.

Regelförtydligande om tilläggspoäng Årets 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.

Preliminärt godkända raser kan inte nomineras till BISuttagningen (se §5.5.4 i FIFes och SVERAKs regler för
utställning). 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.
Denna tolkning gäller från den 1 januari 2016 och inte
tidigare år.

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
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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
Läs mer information vad som gäller vid överföring av
stamtavla från annat förbund”.

Hålldatum och raspresentationer 2017
Nr 1/17

Ras:
10 januari:
24 januari
Vecka 7
nr 2/17
Ras:
7 mars
21 mars
Vecka 24
nr 3/17
Ras:
9 maj
23 maj
Vecka 24
nr 4/17
Ras:
11 juli
25 juli
Vecka 33

Japanese bobtail, don sphynx, peterbald
Manusstopp redaktionellt material
Bokningsstopp annonser
Sista materialdag annonser
Utgivning

Siames, orientaliskt korthår & långhår,
balines
Manusstopp redaktionellt material
Bokningsstopp annonser
Sista materialdag annonser
Utgivning

German rex, snowshoe, sokoke
Manusstopp redaktionellt material
Bokningsstopp annonser
Sista materialdag annonser
Utgivning

Norsk skogkatt
Manusstopp redaktionellt material
Bokningsstopp annonser
Sista materialdag annonser
Utgivning

nr 5/17
Ras:
5 september

Exotic & perser
Manusstopp redaktionellt material
Bokningsstopp annonser
19 september Sista materialdag annonser
Vecka 41
Utgivning
nr 6/17
Ras:
7 november

Egyptian mau & ocicat
Manusstopp redaktionellt material
Bokningsstopp annonser
21 november Sista materialdag annonser
Vecka 50
Utgivning

