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Aktuell avstängningslista per 181003
Ekonomisk halvårsrapport jan-juni 2018
Lösenord till beställningsformulär kattens dag står i snigelpostens information

----------------------------------------------Förbundsinformation-----------------------------------------------Du i klubbstyrelse som är mottagare
av detta utskick:
På förekommen anledning… tänk på att vidarebefordra
information från utskick till övrig klubbstyrelse och i
förekommande fall till enskilda klubbmedlemmar - samt
uppmana till besök på SVERAKs klubbsida där
innehållsförteckning och förbundsinformation
publiceras.

Nu finns förbundet på Facebook!
Sedan 9 september finns förbundet som officiell sida på
Facebook!
Då så stor andel av våra enskilda medlemmar är aktiva
på FB, så är det ett snabbt sätt att nå ut med aktuell
information. Tanken är inte att göra sidan till ett
”diskussionsplank”, utan enbart för information.
Förtydligande rörande avtalsblanketter

VIKTIGT!! Uppmana alla att läsa publicerade
”LATKATTER” på SVERAKs hemsida
Att vara införstådd med regelverk och aktuell latkatt detta gäller alla – men tänk på att latkatterna är ett
viktigt arbetsredskap inom klubben eftersom de är en
form av arbetsbeskrivning/checklista.
Det är beklagligt att det insänds alltför många felaktiga
och ej kompletta registreringsanmälningar (och andra
handlingar) via klubb - inte minst från diplomerade
uppfödare (som borde veta bättre)!
Bortsett från att felaktigheter tar onödigt mycket tid för
alla berörda parter; klubbens avelsekreterare, SVERAKs
stambokförare och uppfödaren själv – samt försenar
utskick av stamtavlor – så har vi förstått av reaktioner
från uppfödare att även tilltron till klubben får sig en
törn. Det kan upplevas märkligt att klubben inte själv är
införstådd med vissa självklara rutiner (ej komplett ifylld
registreringsanmälan, ej rapporterad medlem,
okunskap om avgifter osv).
Vi rekommenderar samtliga i klubbstyrelsen att läsa
aktuella latkatter!
Klubbens ansvar…
Belastningen på kansliet är mycket hög då tråkigt nog
många klubbar hänvisar sina enskilda medlemmar till
kansliet, istället för att själva hjälpa sina medlemmar
tillrätta. Det finns dock även ett antal klubbar som är
mycket hjälpsamma och noggranna, till syvende och sist
så ”drabbas” dessa klubbars enskilda medlemmar av att
delar av kansliets tid måste läggas på de som ”slarvar”.
Enskilda medlemmar är klubbens medlemmar och
därmed även klubbens ansvar, att ta hand om och
vägleda.
Förtydligande om detta har publicerats på hemsidan att
”Vid eventuella frågor och funderingar, kontakta alltid
din klubb för råd och hjälp”.

SVERAKs blanketter för överlåtelse av SVERAKregistrerad katt samt fodervärdsavtal.
I enlighet med beslut på SVERAKS årsmöte 2018
kommer dessa blanketter att vara obligatoriska att
använda från den 1/1 2019. Avtalstexterna har
utformats i samråd med en utomstående affärsjuridisk
advokatbyrå och följer svensk lagstiftning. SVERAK har
därmed säkerställt att avtalen är juridiskt korrekta.
I diskussioner om avtalsblanketterna på sociala media
har det förts fram kritik mot att SVERAK inte hjälper
enskilda medlemmar som råkat i tvist med uppfödare
eller köpare.
Om man som medlem använder sig av framtagna avtal
och följer SVERAKs/FIFes regler har man självklart
SVERAK i ryggen. SVERAK företräder dock inte enskilda
personer i civilrättsliga tvister.
Om frågor uppkommer gällande avtalen hänvisas
enskilda medlemmar i första hand till den egna klubben
för rådgivning. Klubben kan alltid rådfråga SVERAK om
behov uppstår.
Raskatter.com
Annonssidan www.raskatter.com finns nu publicerad
sedan en tid och fler och fler hittar till sidan. Sofia
Granlid och Ulf Lindström har tillsammans arbetat fram
en banner som ni gärna får länka till.
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Samarbetsavtal; Royal Canin & Agria – att tänka på

Prisutdelning Årets Katt 2018

SVERAK har sedan flertal år ett samarbete med Royal
Canin och Agria. För enskilda medlemmar innebär detta
bland annat 10% lägre premie i Agria och rabatter vid
medlemskap i Royal Canins Breed Club men även priser
vid tex Årets Katt.

Då den klubb som erbjudit sig att ta på sig
arrangemanget, inte erhållit den dispens som de
behövde från en klubb i NRR, så nödgas förbundet att
arrangera prisutdelningen i samband med SVERAKs
årsmöte 2019 i Linköping.

För er klubbar och förbundet innebär det även ett mer
ingående samarbete med Agria med utbyte i
hälsofrågor och hälsostatistik.

Motioner till SVERAKs årsmöte 2019

Royal Canin sponsrar utställningsarrangerande klubbar
med bl.a. fria bedömningssedlar, nummerlappar, priser,
subventionerad burpool etc, utöver annonsbidrag som
även Agria bidrar med.
Läs mer i ”SVERAKs latkatt om samarbetsavtal” – som
finns publicerad klubbwebben under utställning.
Vid SVERAKs styrelsemöte nr 3/18 diskuterades, på
förekommen anledning, samarbetsavtal och de
konsekvenser brott mot detta kan innebära för enskild
klubb och för hela förbundet.
Att tänka på är till exempel att när klubben annonserar
på sin egna hemsida om sin utställning, att det där
framgår att Royal Canin och Agria är
huvudsamarbetspartners. Detta är särskilt viktigt om
klubben väljer att även ha med andra partners på sidan!
Tyvärr förekommer det att klubbar inte gör detta och
bortsett från att detta avtalsbrott kan medföra
ekonomiskt ”vite” för klubben, kan det även äventyra
hela vårt samarbetsavtal med Royal Canin och Agria!
Seminarier i samarbete med Agria 24 november 2018
Tack vare Sveriges största skadedatabas för katt finns
nu chansen att få ta del av sex års statistik för våra olika
kattraser. Agria Breed Profiles presenterar rasspecifik
fakta som kan bidra till fortsatt hälsosam och hållbar
avel.
Gratis föreläsningar och seminarier!
Välkommen till Stockholm den 24 november 2018. På
programmet står bland annat en föreläsning av Cecilia
Alsmark och Eva Osterman-Lind om ”Mag- och
tarmparasiter”. De bjuder på frukost och lunch.
Anmälan och mer information finns på både SVERAKs
och Agrias hemsida.
Utbildning assistenter under hösten
Den 10 november i Stockholm samt den 15 december i
Borås, så kommer utbildning för assistenter att avhållas.
Glöm inte informera era medlemmar!
Information och anmälningsformulär finns på
hemsidan.
Den 25 november kommer även, för första gången,
utbildning att hållas för assistentansvariga. Läs mer här:
http://www.sverak.se/anmalan-sveraksassistentutbildning/

Tiden rusar fram, glöm inte bort att motioner skall vara
SVERAKs kansli tillhanda senast 1 december 2018.
Motionsblankett finner ni på hemsidan.
Kattens dag 2018
Visst vill ni synas på listan över Kattens Dag-aktiviteter
och visst vill ni väl få material – utan kostnad – från
SVERAK att visa upp och/eller dela ut för
kattintresserade besökare?
Beställningsformulär finns här,
http://www.sverak.se/kattens-dagbestallningsformular/ så att ni enkelt kan meddela
aktivitet och samtidigt beställa material från förbundet.
Sidan är lösenordskyddad eftersom SVERAK vill
säkerställa att den som gör beställningen gör det på
uppdrag av kattklubben. Lösenord för Kattens Dag
skickas till klubbens officiella klubbadress.
Vill ni arrangera SW 2021?
2021 är det återigen dags för Scandinavian Winner
Show i Sverige. Denna förfrågan om arrangemang
sänds till samtliga SVERAK-klubbar - som får ansöka. Om
flera klubbar önskar samarbeta går det bra och ska
framgå i ansökan. Se bifogad information. Läs mer här:
http://www.sverak.se/klubbsidor/utstallning/swarrangemang/

