Till samtliga SVERAK-anslutna
klubbar och funktionärer
Utskick 4/17 171124

*Separat – med ”snigelpost” sänds avstängningslista per 2017-11-24

---------------Utskick nr 4/17 - Cirkulärskrivelse via e-post 171124------------Problem med Aladdin?
Det finns klubbar som upplever att det är problem att
maila ut bekräftelser. Att tänka på som arrangör är att
varje bekräftelse tar en stund för mailservern att
hantera, det innebär att det är en fördel att sända
bekräftelser kontinuerligt och inte alla på en gång då
det då bildas ”kö” vilket upplevs att ”inget händer”.

Stödmedlem eller klubbsupporter?
Vid genomgång av hittills inkomma stadgar för SVERAKanslutna klubbar har det visat sig att klubbar antingen
använder ordet “stödmedlem” eller ordet
“klubbsupporter”, om de personer som betalar en avgift
till klubben utan att för den delen vara att anse som
medlem. Dessa personer har normalt sett inte de
rättigheter som följer av ett huvudmedlemskap, t.ex. får
de inte rösta på årsmöte.
Problemet med att använda ordet “stödmedlem” är att
man genom användandet faktiskt benämner dessa
personer som medlemmar. Om man då i tillägg har
bestämmelser som t.ex. säger att:
 medlem har utställningsrätt
 uteslutning av medlem kan överklagas till
årsmöte
 styrelseledamot ska vara medlem
 extra årsmöte ska utlysas om x antal
medlemmar begär det
så kan problem uppstå om tanken inte är att detta ska
gälla för stödmedlemmar.
Styrelsen anser att “klubbsupporter" är en bättre
benämning och vill därför uppmana samtliga klubbar att
se över sina stadgar och ersätta “stödmedlem” med
“klubbsupporter” för att undvika eventuella
missförstånd och tolkningsproblem.
Styrelsen är medveten om att de normalstadgar för
klubbar som SVERAK hänvisar till, även de innehåller
benämningen “stödmedlem”. Dessa stadgar ligger
under revidering utifrån den genomgång av
klubbstadgar som görs av regelledamot. Förslag till nya
normalstadgar är således under utarbetande.

Att tänka på är att vissa medlemmars egna mailprogram
lägger bekräftelsemail bland skräpposten som i vissa fall
rensas per automatik med ganska kort intervall. Be
alltid utställaren att kontrollera bland skräpposten om
de inte fått.
Vid ev. stopp på mailservern (vilket kan ske p.g.a. för
hög belastning) så skall klubben kontakta kansliet, då
det är kansliet som är support för Aladdin.
Om man som användare av Aladdin upplever problem,
se till att dokumentera dem och sänd in underlagen till
kansliet. Om inte förbundet får in ”felrapporter” så finns
ingen möjlighet att få vetskap om ev. problem och
således inte heller möjlighet till åtgärd.
Ytterst få klubbar har på senare tid rapporterat in några
problem!

Till Minne av ”Kicka” Ann-Christine Johansson

Ann-Christine "Kicka" Johansson finns inte med oss
längre.
SVERAK nåddes av det tragiska beskedet att Kicka
hastigt avlidit.
Kicka var förtroendevald som sammankallande i
SVERAKs valberedning. Hon var sedan ca 20 år tillbaka
aktiv som utställare och uppfödare och under senare år
även engagerad som assistent på våra utställningar. De
senaste 10 åren har hon agerat som ordförande i
Linköpings Kattklubb.
Russian Blue var hennes ras och hon hade stamnamnet
SE*Blue Oysters.
Kicka var alltid glad och sprallig när vi mötte henne och
hon lämnar ett stort tomrum efter sig.
SVERAKs styrelse beklagar och sänder våra varmaste
tankar till Kickas fyra barn och andra anhöriga.

Klubbar, som ännu inte gjort det, uppmanas återigen att
skicka in sina gällande stadgar till SVERAK.
Valberedningens arbete kommer att fortgå som
planerat, men med Maria Laestander (sammankallande)
och Hans Boskär
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----------------------------------------------Förbundsinformation----------------------------Motioner till SVERAKS ÅRSMÖTE

Prisutdelning Årets Katt 2017 i Örebro 2018

Glöm inte bort att motioner ska vara SVERAKs kansli
tillhanda senast den 1 december 2017.Skrivelser ska
vara SVERAKs kansli tillhanda senast den 15 januari
2018.

Prisutdelning ”Årets Katt” kommer att äga rum i
samband med NERK:s utställning den 20-21 januari
2018 i Örebro. Mer information kommer att publiceras
senare.

Motionsblankett finns på SVERAKs hemsida (kan även
hämtas här).

Nya scannrar för avläsning av chipmärkning
SVERAK köper in nya scannrar som kommer att delas ut
till klubbarna på årsmötet. Vill klubben köpa ytterligare
scannrar kan vi erbjuda ett specialpris, 695:-/st. om
man beställer senast 31/1 2018 som kommer att
faktureras klubben.

SVERAK önskar en trevlig 1: Advent.

