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Årsmötesutskick nr 1/17 - information
Information om assistentskjortor (dnr 16-10-94:12)
Inbjudan till assistentutbildning i Gammelstad 170304 (dnr 10-10-43:31) – se inbjudan webb

----------------------------------------------Förbundsinformation--------------------------------------Årsmöte 2017
Information om årsmötesutskick nr 1-2017
Kallelse samt årsmöteshandlingar till SVERAKs årsmöte
den 18-19 mars 2017 i Borlänge publiceras på SVERAKs
webbplats denna vecka under rubriken ”För SVERAKklubb” och ”SVERAKs årsmöte”.
Lösenord: totte10
Observera att lösenord inte visas i det cirkulärutskick
som publiceras på hemsidan. Den 1 mars kommer vi att
publicera årsmöteshandlingarna – utan lösenordsskydd.

Förtydligande gällande stickprovskontroll vid
incheckning till utställning
Det är, enligt årsmötesbeslut 2016, tillåtet för klubbar
att tillämpa stickprov gällande veterinärbesiktning och
kontroll av ID-nummer för tillträde till utställning.
Det är däremot inte tillåtet för klubben att göra
stickprov avseende kontroll av vaccinationer. Detta
innebär att klubben måste se till att samtliga närvarande katters vaccinationer kontrolleras mot intyg.
FIFes och SVERAKs regelverk

Hotellkostnad för klubbarna betalas centralt av SVERAK
vilket innebär att 2017 års årsmötesutjämning till
medlemsklubbarna endast kommer att omfatta
årsmötesdelegaternas resor.

Regler för utställning samt för uppfödning och
stambokföring är nu översatta och uppdaterade och
finns publicerade på SVERAKs hemsida. Inom kort
kommer de även att finnas i tryckt version.

Personalförändringar på SVERAKs kansli

I samband med översättning konstaterades att paragraf
1.8.c i FIFes utställningsregler har kompletterats med
ordet veterinär: "Vaccinationens giltighetstid anges av
veterinären i djurpass eller på vaccinationsintyg."
Eftersom SVERAK har en unik situation såtillvida att
Jordbruksverket även tillåter djursjukskötare att
vaccinera katt beslutade SVERAKs styrelse 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."

Agneta Färdigh, anställd som ekonomi- och
löneansvarig, webbmaster/redaktör mm, på SVERAKs
kansli sedan många år tillbaka, kommer att på egen
begäran lämna sin tjänst den 1 april 2017.
Vi hälsar Monica ”Moa” Stamholt, som sökt och erhållit
den utannonserade tjänsten som kanslichef, varmt
välkommen!
Årets Kattuträknare inom SVERAK
Från och med Nerikes Kattklubbs utställning 170121-22
överlämnade Michael Wirth Färdigh uppdraget som
Årets Kattuträknare inom SVERAK till Elina Byström,
SVERAKs kansli.
Makulerade/borttagna blanketter
Blanketterna ”domaravtal”: Vid SVERAKs styrelsemöte
nr 6/16 beslutades att de ”domaravtal” som funnits på
SVERAKs hemsida skulle tas bort. Eva Porat och Lotta
Kragh kommer att sammanställa information och
punkter "att tänka på" som guide för SVERAK-klubbarna
vid inbjudan och bekräftelse till inbjudna utställningsdomare.
Blanketten ”Redovisning efter utställning (blnr 5026)
Vid SVERAKs årsmöte 2016 beslutades att "tidig hemgång" kan tillämpas de kommande fem
verksamhetsåren d.v.s. fram till årsmötet 2021.
SVERAKs styrelse har beslutat att klubbarna inte längre
behöver fylla i blanketten efter arrangerad utställning
och därför har den tagits bort från SVERAKs hemsida.

Assistentlista
En assistentlista [direktlänk] finns publicerad på
SVERAKs hemsida. Listan omfattar assistenter som
antingen har genomgått SVERAKs assistentutbildning,
genomfört test eller kvalificerat sig på annat sätt som
erfaren assistent med möjlighet att beställa egen
skjorta.
Viktigt om klubbarnas assistentskjortor
De nya assistentskjortorna har inga kommersiella
logotyper utan endast SVERAKs logotyp.
Observera 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
nummer-lappen. SVERAK-klubb kan, genom egen
försorg, lägga till sin klubbs logotyp eller klubbnamn på
skjortans front över bröstficka - storlek maximalt 6 x 6
cm. Tidigare assistentskjortor inom SVERAK (röda) får
inte längre användas eller finnas. Uppmaning har sänts
till tidigare skjortansvariga att permanent kassera
(bränna) dessa.
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Inbjudan till assistentutbildning 170304

Studie om brakycefali

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) den 4 mars.

Vid styrelsemöte nr 5/16 diskuterades fråga, från
Perserkatten och SPEXUS, 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.

Läs mer på bifogad inbjudan [direktlänk till inbjudan]. Vi
ser gärna att ni sprider inbjudan vidare till medlemmar.
Mer information om aktiviteten samt anmälningsformulär är publicerad på SVERAKs hemsida.
Royal Canin ”försvinner” från Sverige
Royal Canin, RC stänger sitt kontor i Göteborg och
verksamheten flyttar till Köpenhamn. Mars, koncernen
där RC ingår, kommer att ha tre kontor: Köpenhamn,
Helsingfors och Oslo. Vårt samarbete löper enligt
avtalet och det finns inga planer på förändringar.
SVERAK har fått en ny kontaktperson, Anna-My
Olausson. Jenni Nielsen, som en del av er har träffat
och/eller haft kontakt med, har slutat på Royal Canin.
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”.

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.
Styrelsen beslutades att Perserkatten och SPEXUS tar
över frågan och har vidare direktkontakt med enskilda
klubbar i detta ärende.
Nedanstående är en informationstext från Perserkatten
och SPEXUS:
Screening brakycefali katt.
Bakgrund
Brakycefali, eller kortskallighet, är vad vi i dagligt tal kallar för
trubbnosighet. Det innebär att nosen genom avelsarbete har
förkortats och höjts och att överkäken har kortats in vilket ger
djurens huvud ett runt intryck. Det innebär också att det finns
risk att tårkanalerna inte fungerar som de ska, att
nosöppningarna och luftvägarna har blivit för trånga, och att
djuret därmed inte kan andas normalt
Syftet med den här screeningen är i första hand att beskriva
graden av brakycefali hos perser och exotic (korthårig perser),
som är de mest trubbnosiga kattraserna. Vidare kan
information som framkommer hjälpa till att utvärdera i vilken
grad brakycefali kan vara relaterad till hälsoproblem hos dessa
kattraser. Baserat på resultaten kan rasklubbarna också styra
det framtida avelsarbetet för att motverka eventuella problem.
Screeningsförfarande
De katter som kan ingå i screeningen är ID-märkta, renrasiga,
vuxna katter av raserna perser och exotic som deltar i de
utställningar där screeningen är tänkt att genomföras.
Screeningen går till så att katten kommer att undersökas
översiktligt av den veterinär som utför screeningen. Nosens
utseende och placering, ögonens anatomi, andning med
avseende på frekvens och andningsmönster samt
framtändernas placering och vinkel kommer att utvärderas.
Katten kommer också att fotas framifrån och från sidan.
Ägaren eller motsvarande kommer att vara med under hela
tiden. Denna undersökning är helt fristående från både
domarens bedömning och veterinärbesiktningen som hör till
utställningen och kommer alltså INTE att påverka
utställningsresultatet. Undersökningen beräknas ta ca 5-7
minuter och kan genomföras under hela utställningsdagen när
tid finns.
Kattens ägare eller den person som katten bor med kommer på
morgonen också att få en enkät som handlar bland annat om
kattens andningsljud, tårflöde och matvanor, denna fylls i
under dagen och lämnas in i samband med undersökningen.
Kattens chipnummer kommer att läsas av och noteras i
samband med enkät och fotografier för att säkerställa att det
är rätt katt som utvärderas, för att rätt fotografier ska kunna
kopplas ihop med rätt enkät samt för att inte samma katt ska
utvärderas flera gånger. Inga uppgifter kommer dock att kunna
härledas till en enskild katt eller ägare i det slutgiltiga
materialet.

