SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/16
fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli, Borås
lördagen den 4 februari 2017 kl. 9.00 - 17.15
söndagen den 5 februari 2017 kl. 9.00 - 11.50

SVERAKs styrelse

Övriga närvarande

Närvarande

SVERAKs kansli

Ordförande Annette Sjödin

Agneta Färdigh, protokollförare

Vice ordförande Eva Porat

Elina Byström

Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh

Cecilia Wennergren

Avels- och hälsoledamot 1 Anna Börje
Avels- och hälsoledamot 2 Sofie Abbereus
Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist
Utställningsledamot 2 Lotta Kragh
Suppleant Lars Hammar
Ej närvarande
PR-ledamot Dan Mikkelä
Regelledamot Lars Madej

§ 1 Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro
Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Beslutades att godkänna kallelsen.
L Madej och 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 efter några kompletteringar fastställa dagordning och ärendelista.

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

Styrelseprotokoll nr 5/16 fört vid styrelsemöte 161210

Beslutades att konfirmera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Konfirmering av AU-, kontrollgrupp- och e-postbeslut
Dnr 13-10-76:4

Beslut av styrelsens AU

Styrelsens AU beslutade att vidarebefordra examensansökan rasgrupp A för domare L Björkander.
SVERAKs styrelse konfirmerade beslutet.

Dnr 17-03-4

Beslut av styrelsens AU samt kontrollgrupp – Avslag dispens samt anmälan till DN

SVERAKs styrelse konfirmerade beslutet.
Dnr 17-10-3

Dispensansökan att leverera ej fullvaccinerade kattungar

SVERAKs styrelse hanterade ärendet via e-post och ansåg inte att det fanns omständighet som motiverade
godkännande. Därför beslutades att inte bevilja dispens.
E-postbeslutet konfirmerades vid helgens personliga möte.
Dnr 17-10-4

M Wirth Färdigh – Ekonomiskt beslut till AU – Inköp av ny bärbar dator till kansliet

Inköp har redan skett efter godkännande från övriga AU.
SVERAKs styrelse konfirmerade beslutet.
Uppvaktning Nerikes Kattklubb, NERK 50 år
Två tredjedelar av styrelsens AU (A Sjödin och M Wirth Färdigh) beslutade att fira NERK som 2017 firar 50årsjubileum.
M Wirth Färdigh representerade SVERAK och uppvaktade klubben vid utställningen i Örebro 170121-22.
SVERAKs styrelse konfirmerade beslutet.

§ 6 Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor
Väckt fråga

A Sjödin – Angående SVERAKs domaravtal

A Sjödin väckte frågan med anledning att några FIFe-domare ifrågasatt att en del svenska klubbar
använder de "domarkontrakt/avtal" som SVERAK tagit fram och som finns publicerade på SVERAKs
hemsida.
Beslutades att blanketterna tas bort från SVERAKs hemsida. SVERAKs kansli, A Färdigh åtgärdar.
Beslutades att E Porat och L Kragh sammanställer information och punkter "att tänka på" som guide för
SVERAK-klubbarna vid inbjudan och bekräftelse till inbjudna utställningsdomare. Denna information
publiceras på SVERAKs hemsida.
Väckt fråga

Blankett (blnr 5026) Redovisning efter utställning

Blanketten "Redovisning efter utställning" skapades primärt för att få ett underlag för att kunna göra
utvärdering av "tidig hemgång". Vid SVERAKs årsmöte 2016 beslutades att "tidig hemgång" kan tillämpas
de kommande fem verksamhetsår, d.v.s. fram till årsmötet 2021.
Beslutades att blanketten (blnr 5026) inte längre behöver fyllas i av klubbar efter arrangerad utställning.
Detta innebär att blanketten tas bort från SVERAKs hemsida. SVERAKs kansli, A Färdigh åtgärdar.
Väckt fråga

SVERAKs kansli - Förslag nytt huskattbevis

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 5/16 presenterade SVERAKs kansli, C Wennergren och E Byström ett förslag
till ny layout för huskattbevis. Styrelsen beslutade vid möte nr 5/16 att godkänna underlaget när en del
justeringar gjorts.
Ny version och omarbetat förslag presenterades vid detta möte och styrelsen beslutade att godkänna den
nya layouten, efter att smärre justeringar skett.
Dnr 17-10-7

Platsannons kanslichef SVERAKs kansli

Agneta Färdigh, anställd som ekonomi- och löneansvarig, webbmaster/redaktör mm, på SVERAKs kansli
sedan många år tillbaka, kommer att på egen begäran att lämna sin tjänst 170401.
En platsannons för att tillsätta tjänsten på nytt publicerades på SVERAKs hemsida samt i Borås Tidning.
Åtta ansökningar inkom och en person är kallad till intervju söndagen 170205.
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Väckt fråga

Utställningsledamöter – Hantering framgent av 1.8 c regler för utställning

Paragraf 1.8.c i FIFes utställningsregler har kompletterats med ordet veterinär: "Vaccinationens
giltighetstid anges av veterinären i djurpass eller på vaccinationsintyg." Frågan väcktes eftersom SVERAK
har en unik situation såtillvida att Jordbruksverket även tillåter djursjukskötare att vaccinera katt.
Beslutades att göra ett nationellt förtydligande till 1.8 c i FIFes och SVERAKs regler för utställning:
"I Sverige godkänns även att vaccinationens giltighet anges av djursjukskötare." A Färdigh, SVERAKs kansli
kompletterar i regler för utställning.
Väckt fråga

A Sjödin – Vad innebär restriktioner

Denna fråga har diskuterats vid flera tillfällen, i olika forum och med olika argument.
Beslutades att framgent i än större grad diskutera och positivt informera om vikten av att vi tillsammans
deltar mot ett gemensamt mål att:








få en bredare avelsbas för raskatter
få fler raskatter och friska djur
ta hand om nya och blivande kattägare
samarbeta
bli fler SVERAK-uppfödare
samarbete med rasklubbar/ringar
…

Väckt fråga

A Sjödin – Klarläggande om material/artiklar i Våra Katter

A Sjödin väckte frågan om vem som ägare material och artiklar i Våra Katter. Samtidigt diskuterades frågan
huruvida en artikel är egen/privat eller redaktionens/SVERAK när en medlem i Våra Katters redaktion
skrivit och publicerat den under "eget" namn.
Beslutades att överlämna frågan till Våra Katters redaktion för diskussion. Redaktionens ställningstagande
sänds till SVERAKs styrelse.
Dnr 15-05-6:3

M Sundqvist - Väckt fråga rörande stickprovskontroll

Det har visat sig att det vid SVERAK-utställning/ar har förekommit bristande kontroll av vaccinationer vid
incheckning under utställning. 1.8 b säger bland annat att en internationell utställning ska uppfylla
villkoret att veterinär besiktigar de deltagande katterna vid incheckningen till utställningen. Vid SVERAKs
årsmöte 2016 beslutades om ett nationellt SVERAK-tillägg vilket innebär att: "Veterinärbesiktning kan ske
genom stickprov. Om så sker ska detta anges på inbjudan."
Detta tillägg innebär endast stickprov av veterinär besiktning - däremot gäller det inte stickprov för
kontroll av intyg. Vid incheckning ska alla intyg kontrolleras - detta är dessutom extra viktigt när det är
stickprovskontroll av veterinärbesiktning.
Beslutades att utställningsledamöterna tillskriver klubb som enligt uppgift felaktigt hanterat
stickprovskontroll.
Beslutades att utställningsledamöterna gör ett förtydligande om vad stickprovskontroll innebär. Detta
förtydligande sänds med cirkulärutskick samt publiceras på SVERAKs hemsida.

§ 7 Ekonomi
Dnr 16-10-16:13

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport december 2016

Dnr 16-10-16:14

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport december 2016 – efter bokslutsdisposition

M Wirth Färdigh redovisade siffrorna för december (efter bokslutsdisposition) med bland annat följande
kommentarer:








Medlemsantalet ligger 4,2 % över föregående år
Stambokföringens inkomster är klart högre än under fjolåret
Stamnamn och uppfödardiplomeringar ligger tydligt över budget
Kommersiella annonser - slutresultat ligger långt under budget
Förbundsverksamheten ligger högt över budget
Våra Katter ligger långt under budget
IT-projekten och IT-underhåll - kostnaderna ligger under budget

Beslutades att lägga ekonomiska rapporter för 2016 till handlingarna.
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Dnr 17-10-16

M Wirth Färdigh – Ekonomisk rapport januari 2017

M Wirth Färdigh redovisade siffrorna för januari 2017. Det är för tidigt på året för att göra några konkreta
jämförelser med föregående år. Konstateras görs dock att intäkter för stamtavlor, stamnamn och
diplomeringar ligger högt över budget.
Beslutades att lägga ekonomisk rapport för januari 2017 till handlingarna.
Dnr 16-10-109:6

M Wirth Färdigh – Kontakt med advokatbyrå rörande granskning av blanketter

Blanketter för fodervärdskap, överlåtelse och tingning har översänts för juridisk granskning.
Beslutades att lägga informationen till handlingarna. Styrelsen är medveten att dylik granskning kostar
avsevärt mycket men - juridisk granskning är viktigt och är dessutom ett årsmötesuppdrag.
Väckt fråga

A Sjödin – Ändring av begreppet "halv/heldagsuppdrag"

A Sjödin väckte frågan att begreppet "halv/heldagsuppdrag" borde ändras till "halv/heldagsersättning".
Beslutades i enlighet med förslaget. A Färdigh, SVERAKs kansli uppdaterar ekonomiska rutiner och
blanketter på SVERAKs hemsida.
Väckt fråga

Heldagsersättning för genomgång av ärenden på kansliet

Vid SVERAKs styrelsemöte nr 3/16 beslutades att på nytt informera klubbarna om vikten att följa
regelverket och kontrollera att katt vid utställning har stamtavla eller är ”under registrering”. Vid samma
möte diskuterades att klubbarna har problem att veta vilka katter som 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. Arbetsrutin – fram till ändring
sker – är att ägaren informeras att om inte SVERAK-stamtavlan erhållit en vecka före utställningen ska
SVERAKs stambokföring kontaktas och ett ”intyg under registrering” kan utfärdas.
Tanken var att under hösten 2016 förändra denna arbetsrutin efter ett förslag på hur hantering skulle
kunna gå till - denna förändring har ännu ej genomförts.
A Sjödin, L Kragh och M Wirth Färdigh planerar ett personligt möte på SVERAKs kansli för genomgång och
åtgärd med att granska cirka 50 stycken gamla importstamtavlor som av olika skäl inte blivit utfärdade/
distribuerade samt att se över en ny arbetsrutin för "under registrering". En ny rutin kommer att
underlätta för utställaren vid anmälan via Mina Katter och för utställningsarrangören.
Beslutades att heldagsersättning utgår och resekostnader ersätts för A Sjödin, L Kragh och M Wirth
Färdigh för detta personliga möte.
Väckt fråga

M Wirth Färdigh – Ekonomiska rutiner om valberedningens deltagande vid
SVERAKs årsmöte

Nuvarande text: ”SVERAKs valberedning
I det fall personligt möte planeras under årsmöteshelgens fredag gäller att kallelse från sammankallande
ska vara SVERAKs kansli tillhanda senast den 15 februari innevarande år. Om minst hälften av ledamöterna
deltar vid möte betalar SVERAK kost och resa till och med fredag kväll. ”
Årets VB har sänt förslag att samma rutiner gäller för VB som för övriga förtroendevalda.
Beslutades att revidera text i förbundets ekonomiska rutiner - att gälla från dagens datum:
Generellt betalar SVERAK kost, logi och resa för årsmöteshelgen för:







Förbundsstyrelse
Ordinarie förtroendevalda revisorer
Revisorsuppleant - förutsatt att revisorsuppleanten inte är anmäld som delegat för klubb
Disciplinnämnd
Valberedningen - förutsatt att ledamot inte är anmäld som delegat för klubb
Anställd personal

Beslutades att E Byström, SVERAKs kansli informerar SVERAKs VB om styrelsens beslut.
Beslutades att A Färdigh, SVERAKs kansli uppdaterar ekonomiska rutiner på SVERAKs hemsida.
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M Wirth Färdigh – Förslag att förbundet betalar klubbdelegaters hotellkostnad i samband med SVERAKs
årsmöte 2017
Beslutades i enlighet med förslaget vilket innebär att hotellkostnaden betalas centralt av SVERAK och att
2017 års årsmötesutjämning till medlemsklubbarna endast omfattar årsmötesdelegaternas resor.

§ 8 SVERAKs årsmöte
Arbetsmöte lördag eftermiddag
Genomgång inför årsmöte 2017
Genomgång, diskussion och praktiskt arbete med ”årsmöteslunta” och innehåll.
Års- och verksamhetsberättelse 2016 undertecknades av närvarande styrelseledamöter.
Bokslutet är klart och internrevisorernas och externrevisorns, KPMG granskning är klar. Vi inväntar KPMGs
skriftliga granskningsrapport.
Inom kort kommer årsmöteshandlingarna att sändas till SVERAK-klubbarna och publiceras på SVERAKs
hemsida.
Dnr 17-05-6

DN – Väckt fråga rörande DN-beslut och öppenhet

Beslutades att M Wirth Färdigh kontaktar DN eftersom det finns lagar om vad och på vilket sätt
personuppgifter får publiceras på internet och i övrig media.
Dnr 17-10-2

DN aviserat internt möte 170317

För kännedom: DN kommer att ha internt möte fredagen före SVERAKs årsmöte.
Dnr 15-05-14:8

Planerat möte 170211 arbetsgruppen ”Uppfödardiplomering steg 2”

Arbetsgruppen för "Uppfödardiplomering steg 2" kommer att ha möte i Borås 170211 med mötesplats på
SVERAKs kansli.
Gruppen kommer bland annat att fortsätta arbetet med att sammanställa förslag och förbereda
presentation till SVERAKs årsmöte 2017.
Dnr 16-10-104:2

M Wirth Färdigh – Offertsammanställning SVERAKs årsmöte 2018

M Wirth Färdigh har kontaktat sex konferenshotell, fördelat geografiskt över landet, och fått in offerter
från flera av dessa hotell.
Beslutades att vid årsmötet i Borlänge informera i vilken ort SVERAKs årsmöte 2018 kommer att
arrangeras.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)
Dnr 16-10-44:4
SVERAKs internrevisorer – Skrivelse nr 3/16 efter möte 170129 i Örebro
SVERAKs internrevisorer Rolf Jonsson och Arne Grundberg har genomfört granskning av verifikation
425-603 för perioden oktober till och med december 2016 inklusive periodiseringar.
Diskussioner skedde med SVERAKs förbundsekonom om det ekonomiska läget samt om några aktuella
ärenden.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
Dnr 16-03-32:10

Disciplinnämnden väcker fråga om hantering av ärende

Beslutades att A Sjödin besvarar DN att styrelsen har gjort vad den kan i frågan och att styrelsen inte har
något att tillägga. Därmed lämnas ärendet utan åtgärd.
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Dnr 16-10-61:6-11

Enskilda klubbar, A Sjödin och A Börje - Studie om brakycefali

Vid styrelsemöte nr 5/16 diskuterades fråga, från enskild kattklubb och rasring för perser och exotic i
Sverige, rörande en planerad studie om brakycefali med syfte att göra en första kartläggning av graden av
brakycefali hos svenska perser och exotic. Resultaten kommer att göras tillgängliga för såväl SVERAK som
för klubben och rasringen. Studien ska ses som en möjlighet även om det lär behövas information för att
tydliggöra vad studien går ut på. Klubben och rasringen önskade SVERAKs syn på detta initiativ och på det
brev som är tänkt att sändas till SVERAK-klubbarna. Styrelsen var positivt inställd till studien och initiativet
och beslutade att ställa sig bakom den.
Tyvärr blev det en miss någonstans i kommunikationen såtillvida att SVERAK inte kontaktade berörda
klubbar. Kontakt med berörda parter togs först i slutet av januari 2017.
Beslutades att frågeställande klubb och rasring tar över frågan och har vidare direktkontakt med enskilda
klubbar i detta ärende.

§ 10 Arbetsgrupper och projekt
Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt

Dnr 10-10-155:33

M Wirth Färdigh rörande kontakt med programkonsult samt minnesanteckningar
från personligt möte i Göteborg 161215

Vid det personliga mötet diskuterades framför allt annonssidan raskatter.com och annonsdelen i Mina
Katter. Det är fortfarande en del funktionalitet som inte är genomförd och beställning är gjord med besked
att detta ska genomföras så snart det går.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Raskatter – Annonssida

Väckt fråga

L Kragh - Arbetsgrupp/projektgrupp för vidareutveckling av raskatter.com

L Kragh informerade om den framtida planerade fortsatta utvecklingen av raskatter.com. Bland annat
planeras onlinehantering av registreringsanmälan för kattkull samt ägarändring. Det kvarstår även en hel
del testning, kontakter med programleverantör, dokumentation med mera av annonssidan.
A Färdigh, SVERAKs kansli, som initierade annonssidan redan 2013 och har varit delaktig i arbetsgruppen
för raskatter.com sedan start, lämnar sin anställning 170401. Eftersom det är viktigt med kontinuitet i
dylikt projekt föreslog L Kragh att eftersom mycket arbete kvarstår bör en projektgrupp bildas där
A Färdigh kan ingå som extern part. Styrelsen tillfrågade A Färdigh som tackade ja till att ingå i
projektgruppen.
Beslutades att tillsätta en projektgrupp bestående av L Kragh, M Wirth Färdigh och A Färdigh för fortsatt
arbete och utveckling av raskatter.com och Mina Katter.
Assistenter i SVERAK

Dnr 16-10-94:11
Information till tidigare assistentskjortsansvariga
SVERAK har köpt in assistentskjortor som 2017 ersätter de gamla assistentskjortorna. Detta innebär att
tidigare fördelning av skjortor och ansvar har upphört och besked har sänts till berörda att de gamla
skjortorna ska permanent kasseras (brännas).
SVERAK sänder återigen ett stort tack till tidigare assistentskjortansvariga; Britt-Maria Pedersen,
Anna-Karin Rahm, Johan Remmerth, Birgitta Schmidt och Eva Söderås för det jobb som de lagt ned under
åren.
Dnr 10-10-43:29
Preliminär assistentutbildning i norr 170304
Dnr 10-10-43:31
Inbjudan till assistentutbildning Gammelstad (Luleå)
Assistentutbildning är en del i SVERAKs assistentsatsning och syftar till att öka antalet utbildade
assistenter. Nu är det norra delen av Sverige som kommer att få möjlighet att ta del av utbildningen när
Lars Hammar och Conny Jansson är kursledare vid assistentutbildning i Gammelstad (Luleå) 170304.
Anmälningsavgift: 295 kr Lunch, fika & kompendium ingår i avgiften.
Anmälan - som är bindande - sker genom att man fyller i ett formulär på SVERAKs hemsida och betalar
anmälningsavgiften till SVERAKs bankgiro. 630-2962 – ange tydligt namn på respektive
deltagare. Anmälan/betalning ska vara SVERAK tillhanda senast 170225. Mer information om aktiviteten
är publicerad på SVERAKs hemsida.
Beslutades att minst åtta deltagare ska vara anmälda för att assistentutbildning ska äga rum.
Beslutades att tidigare begrepp med "Steg 1" tas bort från inbjudan. A Färdigh, SVERAKs kansli åtgärdar.
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Dnr 17-10-9

Utskick till assistenter som kvalificerat sig att erhålla egen assistentskjorta – och
erbjudas möjlighet att publiceras på SVERAKs assistentlista
E-post har sänts, från L Hammar via SVERAKs kansli, till 52 assistenter som antingen har genomgått
SVERAKs assistentutbildning, genomfört test eller kvalificerat sig på annat sätt som erfaren assistent med
möjlighet att beställa egen skjorta. Samtidigt sändes länk till formulär på SVERAKs hemsida som berörd
person får möjlighet att fylla i - och på så sätt godkänna att uppgifter publiceras. En lista finns nu på
SVERAKs hemsida - tillgänglig för utställningsarrangerande klubbar och assistentansvariga över assistenter.
I samband med denna punkt diskuterades assistentskjortor överlag. De nya assistentskjortorna har inga
kommersiella logotyper utan endast SVERAKs logotyp.
Beslutades att inga kommersiella logotyper och/eller namn får förekomma på skjortorna. Notera att detta
inte gäller sådant som behövs för assistentens arbete, exempelvis fästanordning för nummerlapp och
själva nummerlappen.
Beslutades att SVERAK-klubb genom egen försorg kan lägga till sin klubbs logotyp eller klubbnamn på
skjortans front över bröstficka - storlek maximalt 6 x 6 cm.
Beslutades att A Sjödin skriver information som sänds tillsammans med skjortorna. Informationen sänds
även med cirkulärutskick och publiceras på SVERAKs hemsida.
Dnr 17-10-13

L Hammar – Fråga från Mundikat (FIFe-förbund i NL) rörande assistentutbildning

Förfrågan har kommit från Mundikat med önskemål att få ta del av underlaget till assistentutbildningen.
Beslutades att A Sjödin och L Hammar granskar utbildningsmaterialet samt gör eventuella uppdateringar.
Beslutades att låta de FIFe-förbund som så önskar få ta del av materialet. Det ska dock framgå att
"grundmaterialet kommer från SVERAK”. Det framfördes även önskemål att SVERAK får ta del av det
översatta materialet.
Beslutades att L Hammar besvarar Mundikat.

§ 11 Myndigheter
Inga skrivelser förelåg mötet.
Remisser

Inga remisser förelåg mötet.
Från Jordbruksverket PAFF – Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed”

Dnr 15-10-34:25

Sammanfattning från möte 170117-18

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation
Dnr 17-10-11

A Sjödin - Rapport från möte med Royal Canin 170112

Dnr 17-10-11:2

Royal Canin – Information om omorganisation

A Sjödin och L Kragh rapporterade från personligt möte med Royal Canin, RC 170112 i Göteborg.
RC stänger sitt kontor i Göteborg/Sverige och verksamheten flyttar till Köpenhamn. Mars, koncernen där
RC ingår, kommer att ha tre kontor i Köpenhamn, Helsingfors och Oslo. Vårt samarbete löper enligt avtalet
och det finns inga planer på förändringar. SVERAK kommer att få en ny kontaktperson och personligt möte
med henne - och tidigare kontaktperson - är inplanerat på SVERAKs kansli 170209.
Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.
Dnr 17-10-5

Tidningen Djurskyddet – Förfrågan om deltagande i enkät

I nästa nummer har Tidningen Djurskyddet temat ”Djurens juridik – i väntan på en ny djurskyddslag”.
Tidningen kommer att helt kort försöka fånga in så många viktiga aspekter som möjligt och fråga flera i
djurskyddssammanhang tongivande organisationer och personer: ”Vilken är den viktigaste förbättringen
du/din organisation vill se i en ny djurskyddslag?” (Eller omvänt: var finns de stora bristerna i dagens
djurskyddslag?)
Beslutades att S Abbereus kontaktar tidningen Djurskyddet och framför att SVERAK anser ID-märkning och
kastrering av utekatter som några av de viktigaste punkterna.
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Dnr 16-10-79:4

M Sundqvist – Minnesanteckningar telefonmöte 161206 rörande prisutdelning
tävlingen Årets Katt 2016 i Kristianstad 170225-26

Vid telefonmötet deltog M Sundqvist, M Wirth Färdigh samt representanter för Min Kattklubb. MIN har
informerat att klubben har reserverat plats för SVERAKs monter på utställningen.
Större delen av SVERAKs styrelse kommer att vara på plats under utställningen, några i egenskap även som
utställare. SVERAKs ekonomiska rutiner gäller.
Vid styrelsemötet diskuterades bland annat arbetsfördelning och tidschema, bemanning av SVERAKmonter, transport samt andra frågor av praktisk natur.
Beslutades att PR-ledamot D Mikkelä sänder pressmeddelande om prisutdelningen.
Beslutades att priser som inte hämtas i samband med prisutdelning i Kristianstad inte sänds per post till
mottagare. Ej utdelade priser kan hämtas personligt eller via klubbrepresentant vid SVERAKs årsmöte
alternativt vid annan utställning enligt överenskommelse med SVERAKs styrelse.
Beslutades att framgent ansvarar SVERAKs kansli för underlag och beställning av pokaler rörande Årets
Katt.
Årets Kattuträknare inom SVERAK
I samband med denna punkt informerade M Wirth Färdigh att han från och med Nerikes Kattklubbs
utställning 170121-22 överlämnat uppdraget som Årets Kattuträknare inom SVERAK till Elina Byström,
SVERAKs kansli.
Dnr 16-10-79:5

M Wirth Färdigh om kontakt med Dagens Nyheter rörande Årets Katt och National
Winner, NW 2016

Dagens Nyheter, DN har kontaktat SVERAK för att tidningen under vinjetten "DN gratulerar”

uppmärksamma en eller flera av de katter som uppnått NW-titeln 2016.
SE*Amloves Only True Love JW - kat 1
SC S*Pysida's Ultra JW DSM DVM - kat 2
SC Stjärnviks Divine Embla JW - kat 3
WW'16 SC Ulica Happymiau*PL JW - kat 4
Dancer – HCS

M Wirth Färdigh har förmedlat personlig kontakt mellan DN och pristagare.
Styrelsen ser detta som mycket positivt och diskuterade vikten av att nå ut till media på olika sätt.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Forskningsnyheter från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet - om katt:
Dnr 13-10-113:16

Forskningsnyheter nr 1/17 från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet

”Hjärtats mått kan uppskattas utifrån kattens vikt
Ultraljudsundersökning av hjärtat är en precis och kostnadseffektiv metod som används för att
diagnosticera hjärtsjukdom hos katt. En viktig del i en ultraljudsundersökning är att mäta hjärtats
dimensioner. De normalvärden för hjärtmått som idag används för katt är dock baserade på gamla studier
där man inte tagit hänsyn till kattens storlek.
Läs mer...”
”Korsbandsskada förändrar kattens sätt att gå och vara
Korsbandsskada hos katt leder ofta till artrosutveckling i knäleden. Artros är en vanlig orsak till kronisk
smärta och funktionsnedsättning hos katt. Diagnosen kan vara svår att ställa då katter ofta maskerar
symptom på sjukdom och små avvikelser i rörelsemönstret kan vara svåra att se vid hältundersökning.
Förbättrade metoder för att diagnosticera artros hos katt behövs därför.
Läs mer... ”
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Dnr 16-10-106:2

Sveriges Veterinärförbund, SVF angående skrivelse rörande frågor om HCM/RCM
och blankettgranskning

Vid styrelsemöte nr 5/16 informerades att skrivelse sänts till Sveriges Veterinärförbund, SVF bland annat
om aktuella hälsoprogram. Samtidigt ställdes fråga om krav kan/ska ställas på veterinärer som ultraljudsundersöker hjärtan på katt samt förfrågan om SVERAK kan få hjälp med granskning av blanketter rörande
hälsa och besiktning.
Svar från SVF har inkommit och de anser att det är ett jättebra initiativ att samarbeta kring detta - dock
finns inte resurser att avsätta till detta för närvarande. Förslag lämnades att SVERAK kontaktar föreningen
Jamaren.
Beslutades att S Abbereus tackar SVF för svar och tar kontakt med föreningen Jamaren.
Dnr 17-10-10

Svensk Djursjukvård - Inbjudan att ingå i jury Årets Djurklinik 2017

Det är andra gången som Svensk Djursjukvård låter Sveriges djurägare utse sin favoritklinik och nu har
nomineringen till Årets djurklinik 2017 startat. I årets jury ingår bland andra SVERAKs vice ordförande Eva
Porat. Information och länk till Svensk Djursjukvårds hemsida har publicerats på SVERAKs hemsida.
E Porat informerade att ett personligt möte för juryn planeras 170223.
Beslutades att E Porat erhåller heldagsersättning och resekostnader.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
Dnr 17-10-18

För kännedom – Agria kommer inte att medverka vid Räv SM

E Porat rapporterade att hon varit i kontakt med Agrias VD och ifrågasatt deras medverkan vid Rävjakts
SM. Agria har efter många påtryckningar från olika håll beslutat att INTE medverka på detta evenemang.
Agria har informerat att när det gäller jaktprovet Räv SM har Agria aldrig avsett att specifikt sponsra den
aktiviteten, utan den "har åkt med" i det bredare sponsorsamarbete som de har med stövarklubben. Agria
har alltså bestämt att de avstår från att medverka i Räv SM.
Beslutades att ge E Porat en eloge för sitt snabba agerande. Därefter lades rapporten till handlingarna.
Pressmeddelanden från SVERAK

Dnr 17-10-6
”Katternas tio i topp 2016” (170118)
Pressmeddelandet - som finns publicerat på SVERAKs hemsida. Utdrag från pressmeddelande:
”Ragdoll – fortfarande ledande kattras inom Kattförbundet SVERAK!
Antalet stambokförda katter fortsätter att vara högt. SVERAK, Sveriges Kattklubbars Riksförbund har under
2016 stambokfört 11 629 raskatter.
Ragdoll fortsätter att placera sig högst på listan över antal registrerade SVERAK-katter medan det blivit ett
par mindre förändringar bland de andra top-tio raserna.
Det finns idag 45 godkända raser inom det internationella världsförbundet FIFe – där Kattförbundet
SVERAK är det svenska och enskilt största medlemsförbundet.”…

Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 17-10-8

Agria – ”Agnes Fabricius blir ny vd för Agria”

Dnr 17-10-8:2

Agria – ”Pälspodden nytt avsnitt – Katter i riskzonen för diabetes”

§ 13 Disciplinnämnd
Dnr 16-10-98:2

DN-beslut att lämna ärendet utan åtgärd.

Dnr 16-03-32:9

DN-beslut om 6 månaders avstängning från all avelsverksamhet inom SVERAK.
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§ 14 Internationellt samarbete
Dnr 16-10-48:3

FIFe styrelseprotokoll nr 3/16 fört vid möte 160409 i Wien, Österrike

Dnr 16-10-48:4

FIFe styrelseprotokoll nr 4/16 fört vid möte 160523 i Lissabon, Portugal

Dnr 16-10-48:5

FIFe styrelseprotokoll nr 5/16 fört vid möte 160919 i Göteborg

Dnr 16-10-48:6

FIFe styrelseprotokoll nr 6/16 fört vid möte 161105 i Wien, Österrike

Protokollen finns publicerade på FIFes hemsida.
Dnr 15-10-101:2

FIFe – Information om förändring på utställningsinbjudningar rörande domarnas
behörigheter

Fr.o.m. 2017 ska inte längre de romerska siffrorna användas på utställningsinbjudningar– nu är det bara
arabiska siffror som gäller (d.v.s. 1, 2, 3 och 4). Detta gör att klubbarna nu måste ange domarnas
behörigheter annorlunda. Det finns (och kommer kanske alltid att finnas) domare som inte har full
behörighet för en kategori och detta ska framgå på ett tydligt och enkelt sätt. För att göra detta har det
som ett komplement skapats fyra s.k. ”rasgrupper”.
Rasgrupp

Raser

A
B
C
D

EXO, PER
RAG, SBI, TUV
ABY, CRX, DRX, DSP, GRX, JBT, RUS, SOM, SPH
BAL, OLH, OSH, PEB, SIA

Dessa ska användas som tillägg för de domare som inte har behörigheter för alla raser i kategori 1 och 4.
Några exempel:
”gamla sättet”

”nya sättet”

I
II
I, II
I, III
II, III
II, IV
I, II, IV

A
B, 2
1, 2
A, 3, C
B, 2, 3, C
B, 2, D
1, 2, D

Vad som också är viktigt att tänka på är att det fortfarande krävs full behörighet för en kategori för att få
rösta i panel även om domaren i fråga har behörighet att döma raserna i en ”ras-grupp”.
För mer information om detta se FIFes hemsida
Ovanstående information finns publicerad på SVERAKs hemsida och sänds med nästkommande
cirkulärutskick.
Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

§ 15 Ärenden för kännedom
Inga ärenden för kännedom förelåg mötet.

§ 16 Övriga frågor
A Färdigh, SVERAKs kansli, framförde stort tack till SVERAKs styrelse och arbetskollegor för den avtackning
som skedde under kvällen 170204.

§ 17 Nästa styrelsemöte
Vid verksamhetsårets sista styrelsemöte, fredagen före SVERAKs årsmöte, träffas styrelsen för lunch
kl. 13.00. Planerad starttid för styrelsemöte nr 7/16 är kl. 14.00.

Styrelseprotokoll nr 6/16, 4-5 februari 2017

sid 10 (11)

§ 18 Mötets avslutande
A Sjödin tackade för helgens intensiva och konstruktiva möte och förklarade styrelsemötet avslutat.

Borås 2017-02-06
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:
Torslanda 2017-02-07

Borås 2017-02-07

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh
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