Till samtliga SVERAK-anslutna
klubbar och funktionärer
Utskick 1/17 – 170523

---------------Utskick nr 1/17 - Cirkulärskrivelse via post & e-post 170523------------Separat till officiell klubbadress sänds – med ”snigelpost”:
Aktuell avstängningslista per 170519
En omgång av FIFes och SVERAKs stadgar och regler

----------------------------------------------Förbundsinformation---------------------------------------

Årsmötesprotokoll 2017
Protokoll från SVERAKs årsmöte är färdigjusterat och
publicerades på hemsidan 160419.
Årsmöte 2018
Avhålls SVERAKs årsmöte på hotell Scandic Väst i
Örebro.
Ändring av annonsbidrag vid utställning
De klubbar som är utvalda av Royal Canin erhåller
utöver 4 000kr i annonsbidrag (krav på uppvisad
annonsering) ett monterbidrag om 6 000kr. Detta
monterbidrag erhålls oavsett om annons är insänd till
förbundet eller ej. Detta gäller från och med
styrelsemöte 2/17.
Assistentskjortor

Vecka 21 – 23-27 maj
Den 23-27 maj avhålls FIFes GF 2017 i Bratislava,
Slovakien. Program, motioner med mera finns på FIFes
hemsida.
Flera från SVERAK kommer att vara på plats – bland
andra; Annette Sjödin (FIFes president), Eva Porat
(SVERAKs delegat), Britta Kjellin (bisittare till Eva Porat),
Michael Wirth Färdigh (FIFes revisor) och Cecilia
Wennergren (ledamot FIFes Breeding and registration
commission).
Bortsett från att dessa personer inte kommer att vara
nåbara under veckan kommer även SVERAKs
stambokföring att vara stängd.

De nya assistentskjortorna har inga kommersiella
logotyper, bara SVERAKs. Det är tillåtet för klubb att
lägga till sin egna klubblogotyp, på skjortans front över
bröstfickan, i storlek max 6 x 6 cm.
Flertal assistenter med gedigen erfarenhet har erhållit
en personlig skjorta. Dessa skjortor är personliga och är
inte tillåtna att användas av någon annan än assistenten
i fråga, då de anses vara ett ”kvalitetsmärke”.
Utställningskatalog som elektroniskt dokument
SVERAK har blivit tillfrågade av FIFe att göra en
pilotverksamhet avseende detta och Årsmötet
beslutade om en försöksverksamhet under 2017.
Om du som arrangör är intresserad att medverka, läs
mer om detta på klubbwebben under utställning.

Prisutdelning Årets Katt 2017

Viktigt om Aladdin – e-postbekräftelser

Vi vill redan nu uppmana klubbar som har utställning
under jan-april 2018 att överväga om man kan tänka sig
att ha Årets Kattutdelning i samband med sin
utställning.

När ni skapar er epostbekräftelsemall, lägg till
utställarens namn tidigt i bekräftelsen (underlättar vid
ev felsökning) samt ta bort onödiga rader. Det står i
rubrikraden vilken klubb som mailet kommer ifrån så ta
även bort logotyper då dessa är tunga och gör att det
tar extra tid för servern att sända.

Givetvis hjälper förbundet till med arrangemanget och
är öppna för alla förslag. Vid frågor/funderingar,
kontakta någon av utställningsledamöterna.

Sänd era bekräftelser fortlöpande, programmet/servern
är inte anpassat för att man skall sända alla i en klump –
särskilt inte om 3-4 klubbar gör det samtidigt.
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Klubbstadgar
Nytt Scandicavtal
Nytta avtal med Scandic finns och avtalskoden är:
D000024639
Avtalet ger:
10% på flexpriser
20% på all förbeställd mat
50% på lokalhyra
Detta gäller alla, både klubbar och enskilda
medlemmar. Det är viktigt att knyta bokningen till
bokningsnumret oavsett hur man bokar. Avtalet gäller i
hela Norden.
Nya FIFe kokarder i webbshoppen

På årsmötet i Borlänge informerades om styrelsens
beslut från möte 7/16 att samtliga klubbar årligen, i
anslutning till avhållet årsmöte, skall insända aktuella
stadgar till förbundet.
Endast ett fåtal klubbstadgar har inkommit till kansliet
varvid vi uppmanar alla klubbar att åtgärda detta.
Tydliggörande av titlarna WW samt SW i stamtavlor
Sedan många år tillbaka finns ett beslut att katter som
erhåller titeln WW eller SW erhåller, med titel
uppdaterad stamtavla, utan kostnad, genom ansökan
om ersättningsstamtavla (blankett 1002). Beslutet avser
endast dessa två titlar.

Nu finns ytterligare varianter av FIFe kokarder för
beställning i webbshoppen. Nya är DSM, DVM, JW samt
DM utöver de tidigare SC/SP, GIC/GIP & IC/IP. Det finns
även några EC/EP kvar i lager om någon vill hedra en
äldre katt. Avgift (inklusive porto) är 200kr/kokard.
Ändra klubbuppgifter
Det är mycket viktigt att SVERAK har korrekta uppgifter
över klubbfunktionärer i Sesam, i Våra Katter och på
hemsidan. Vid ändring av styrelseledamot/ledamöter,
om ändring av medlemsavgift (publiceras i Våra Katter)
eller om klubben ändrar plusgiro eller bankgiro
(publiceras i Våra Katter och används för eventuell
utbetalning från SVERAK) - då måste besked sändas
snarast möjligt till SVERAKs kansli.
Meddela ändring genom:
1. formulär som finns på SVERAKs hemsida
eller
2. blankett – som fylls i och sänds sverak@sverak.se
eller
3. "vanlig" e-post till sverak@sverak.se.
Information om ändring (genom blankett eller "vanlig"
e-post) sänds från "känd" adress (via ordförande,
sekreterare eller kassör – det vill säga uppgift som finns
publicerad på sverak.se eller i Våra Katter).
Medlemskap ett måste!
Klubbmedlemskap gäller vid all SVERAK-aktivitet och
medlemskap är ett måste för att få ställa ut katt vid
utställning. Detta gäller även om anmälan till utställning
skett före medlemskapet upphört.
Det är oerhört viktigt att Sinbad uppdateras
kontinuerlig!
Och det är viktigt att den som i klubben har hand om
utställningsanmälningar, ansökan om stamnamn,
diplomeringstest, registreringsanmälningar med mera
alltid kontrollerar i Sinbad om medlemskap är
registrerat för berörd person/er. Detta gäller även alla
innehavare av stamnamn vid kullregistrering.

Med tillönskan om en härlig
sommar!

