KALLELSE
till Sveriges Kattklubbars Riksförbunds årsmöte

Lördagen den 16 och söndagen den 17 mars 2019
Scandic Frimurarhotellet, Linköping
Mötet öppnas lördagen den 16 mars kl. 10.00
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Röstlängd årsmöte 2019, ver 1
Anslutningsår
till SVERAK

Med.antal
171231

+ - från
2017

Med.antal
181231

1987

22

0

22

2000

50

5

55

3

1987

131

13

144

4

2000

202

-19

183

5

1985

202

36

238

6

1968

33

5

38

2

CK, Calmare Kattklubb

1989

201

0

201

6

Tina Reinhardt & Ulla-Britt Reinhardt
DK, Dackekatten

1986

142

9

151

5

1983

214

4

218

6

1988

101

13

114

4

1993

52

8

60

3

2004

142

33

175

5

2008

96

8

104

4

1996

69

4

73

1993

77

13

90

3

1979

296

-11

285

7

KKoJ, Kattklubben Katten och Jag

2007

15

0

15

2

Marie Nordberg Bengtsson & Siv Jacobsson
LK, Linköpings Kattklubb

1956

48

-11

37

2

MEK, Medelpads Kattklubb

1986

49

2

51

3

Katarina Henriksson
MIN, Min Kattklubb

2007

97

-16

81

3

1964

154

-4

150

4

Medlemsklubb
ALFA, Alfakatten

Röstetal

Deltager ej
ASK, Absolut Kattklubb
Anna Börje & Anna Lejfelt-Sahlén
BIK, Billingebygdens Kattklubb
Lotta Bergsten & Sara Pääjärvi
BIRKA, Birka Kattklubb
Gisela Grünwedl & Berit "Bellan" Karlsson
BJK, Björkstakatten
Arne Lahti & Susanne Vikström
BK, Föreningen Boråskatten
Pauline Johansson

Eva Johansson & Eva Johansson
DÄK, Dalälvskatten
Malin Folkerud & Maja Karlsson
ELK, Elfsborgskatten
Cecilia Gylling & Karin Jadesjö
FMK, Föreningen Mästerkatten
Anne Nordström & Päivi Palokangas
FRÄS, Fräsets Kattklubb
Torbjörn Sjögren & Jenny Frölén
GEK, Gestrica Kattklubb
Annika Ågren & Mikael "Micke" Ågren
GRK, Göteborgs Raskattklubb
Deltager ej
HÄK, Hälsingekatten
Karin Eriksson & Ida-Karin Jansson
JKK, Järva Kattklubb
Susanne Johansson & Annika Myhrberg

Leanne Högberg & Helena Olsson

Carin Mikkelä & Anne-Marie Törnström
MSK, Mellansvenska Kattklubben
Jenny Grunditz & Angelica Weigl
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Anslutningsårtill
SVERAK

Med.antal
171231

+ - från
2017

Med.antal
181231

Röstetal

1967

413

17

430

10

1986

194

6

200

5

1960

75

-4

71

3

1993

84

-5

79

3

SC, Speed Cat

1990

29

6

35

2

Margareta Backhurst & Timo Saukkila
SK, Stockholms Kattklubb

1946

435

55

490

11

Johan Remmerth & Marie Westerlund
SKKK, Skånes Kattklubb

1966

87

-1

86

3

1988

96

-1

95

3

SOL, Solkatten

1990

96

6

102

4

Helene Fahlgren & Carina Lindmark
SPIN, Spinneriet

1992

255

-31

224

6

1972

101

14

115

4

SVISS, Kattklubben SVISS

2001

75

5

80

3

Susanne Mårtensson & Marie Södergren
SYDK, Föreningen Sydkatten

1962

472

-16

456

11

1992

77

-15

62

2001

168

-15

153

5

1970

263

2

265

7

1950

249

3

252

7

1963

163

22

185

5

1989

186

10

196

5

ÄK, Föreningen Ädelkatten

1967

123

17

140

4

Helen "Helle" Hallberg & Anette Holländare
ÖSTK, Östkatten

1983

231

8

239

6

6 265

175

6 440

184

Medlemsklubb
NERK, Nerikes Karrklubb
Carolin Tyresgård & Barbro Åberg
NOS, Norrskenskatten
Inger Björklund & Jessica Vatcher
PK, Perserkatten
Carina Rosberg & Marie Ryding
RYSS, Ryssfolket
Kaija Merta & Maria Yngvesson

Barbro Helmer & namn kommer
SL, Siameslinjen
Linda Frisén & Linda Hällgren

Sylvia Dahlkvist & Lisa Sillanpää
SUK, Sundsvalls Kattklubb
Robert Svensson & Jessica Ullberg

Sofie "Fiffi" Granlid & Birgitta Karlsson
SÖK, Storsjökatten
Deltager ej
TCC, Top Cat Club
Bertil Hansson & Ewa Löwdin
UK, Uppsala Kattklubb
Jeanette Houdi & Annika Kiel Olsson
VK, Västsvenska Kattklubben
Inger Bertilsdotter & Ann Cedergren
VRK, Västerås Kattklubb
Inger Fransson & Ulrika Stefansson
VÄK, Värmlands Kattklubb
Inger Andersson & Lena Karlsson

Jessica Askett & Anna Wideström
Enkel majoritet 93
Kvalificerad majoritet 123
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FÖRSLAG TILL DAGORDNING

SVERAKs årsmöte 16-17 mars 2019

Mötets öppnande
1.

Upprop och fastställande av röstlängd

2.

Fråga om kallelse skett i behörig ordning

3.

Fastställande av dagordning

4.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

5.

Val av två protokolljusterare och två rösträknare

6.

Föregående årsmötesprotokoll 17-18 mars 2018

7.

Årsredovisning 1 januari – 31 december 2018
Årsberättelse från förbundsstyrelsen
Verksamhetsberättelse från Disciplinnämnden
Styrelsens resultatredovisning och årsbokslut
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

8.

Ärenden väckta till årsmötet
NOS 1, angående blanketten överlåtelseavtal (dnr 19-05-1)
NOS 2, angående blanketten fodervärdsavtal (dnr 19-05-2)
SYDK, angående blanketter/avtal (dnr 19-05-5)
ÄK, angående fodervärdsavtal (dnr 19-05-3)
Styrelsens svar på NOS 1, NOS 2, SYDK samt ÄK
SYDK, angående avdrag av annonsbidrag och avgift försent inlämnat utställningsmaterial (dnr 18-05-4)
Styrelsens svar på SYDK

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och disciplinnämnd

10.

Rapporter
Utställningskatalog som elektroniskt dokument
Uppfödardiplomering, steg 2

11.

Beslut om avgifter
a) medlemsavgifter
b) övriga avgifter

12.

Beslut om arvoden

13.

Behandling av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhets- och räkenskapsår

14.

Val av:
Styrelse samt styrelsesuppleant
Internrevisor samt suppleant
Ledamöter till Disciplinnämnden
Tre ledamöter till valberedningen för en mandattid av ett år

15.

Behandling av motioner

16.

Övriga frågor
Mötets avslutande
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Årsmötesfunktionärer

Föreslagna

Tackat ja

Tackat nej

Valberedningens förslag

Mötesordförande lö+sö

Eva Porat, NERK
Hans Boskär, NERK
Malin Sundqvist, MSK
Conny Jansson, JÄRVA

Eva Porat

Hans Boskär
Malin Sundqvist
Conny Jansson

Eva Porat

Bisittare lö+sö

Malin Sundqvist, MSK

Malin Sundqvist

Mötessekreterare lö+sö

Kansliet
Malin Sundqvist, MSK

Protokolljusterare 1 lö+sö

Barbro Helmer, Skkk
Marie Nordberg
Bengtsson, KKoJ
Internrevisorerna
Malin Demervall, PK

Barbro Helmer
Malin Demervall

Marie Nordberg Bengtsson Barbro Helmer

Protokolljusterare 2 lö+sö

Birgitta Karlsson, SYDK
Anne Nordström, FMK
Lars Hammar, DÄK

Birgitta Karlsson

Lars Hammar
Anne Nordström

Birgitta Karlsson

Rösträknare 1 lö+sö

Malin Demervall, PK
Rolf Jonsson, NERK
Lars Hammar, DÄK

Malin Demervall
Rolf Jonsson

Lars Hammar

Malin Demervall

Rösträknare 2 lö+sö

Rolf Jonsson, NERK
Päivi Palokangas, FMK
Hillevi Förhammar, SK

Rolf Jonsson
Päivi Palokangas
Hillevi Förhammar

Malin Sundqvist
Malin Sundqvist

Kansliet

Rolf Jonsson
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Kattförbundet SVERAK

Årsberättelse 2018
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SVERAK förtroendevalda 1 januari - 31 december 2018
1 januari-18 mars

18 mars-31 december

SVERAKs förbundsstyrelse

SVERAKs förbundsstyrelse

Förbundsordförande Annette Sjödin (VK)

Förbundsordförande Annette Sjödin (VK)

Vice förbundsordförande Eva Porat (NERK)

Vice förbundsordförande Eva Porat (NERK)

Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh (NOS)

Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh (NOS)

Avels- och hälsoledamot Anna-Lena Berg (PK)

Avels- och hälsoledamot Anna-Lena Berg (PK)

Avels- och hälsoledamot Sofie Abbereus (FMK)

Avels- och hälsoledamot Sofie Abbereus (FMK)

Regelledamot Britta Kjellin (VÄK)

Regelledamot Britta Kjellin (VÄK)

Tävlingsledamot Lotta Kragh (ÄK)

Tävlingsledamot Lotta Kragh (ÄK)

Tävlingsledamot Conny Jansson (JKK)

Tävlingsledamot Conny Jansson (JKK)

Suppleant Lars Hammar (DÄK)

Ledamot Hans Boskär (NERK)
Siv Widberg (MSK)

SVERAKs revisorer

SVERAKs revisorer

Förtroendevald revisor Rolf Jonsson (NERK)

Förtroendevald revisor Rolf Jonsson (NERK)

Förtroendevald revisor Arne Grundberg (JKK)

Förtroendevald revisor Arne Grundberg (JKK)

Förtroendevald revisorsuppleant Hillevi Förhammar (SK)

Förtroendevald revisorsuppleant Hillevi Förhammar (SK)

Externrevisor KPMG Borås (Claes Svensson)

Externrevisor KPMG Borås (Claes Svensson)

SVERAKs disciplinnämnd, DN

SVERAKs disciplinnämnd, DN

Katarina Wolffram (sammankallande) (SPIN)

Katarina Wolffram (sammankallande) (SPIN)

Lena Böörs (NERK)

Lena Böörs (NERK)

Wendy Mörk (FMK)

Wendy Mörk (FMK)

Anna-Karin Lénshof (NOS)

Anna-Karin Lénshof (NOS)

Malin Sundqvist (MSK)

Malin Sundqvist (MSK)

SVERAKs valberedning, VB

SVERAKs valberedning, VB

Hans Boskär (NERK)

Maria Laestander (sammankallande) (BJK)

Maria Laestander (sammankallande) (BJK)

Lars Hammar (DÄK)
Camilla Wester (ELK)
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Inledning
Så har ännu ett händelserikt år nått sitt slut, ett år då vi äntligen kunde sjösätta SVERAKs efterlängtade annonssida
raskatter.com. Förhoppningen var att vi även skulle kunna få igång system för att registrera kull och ID-nummer digitalt; vi
hann inte i mål där men kommer att jobba vidare med dessa högprioriterade frågor under 2019. Parallellt pågår en
omfattande översyn och modernisering av förbundets befintliga dataprogram. Vi är övertygade om att detta arbete ska
leda fram till ett användarvänligt och tidsbesparande system för våra medlemmar.
Det blev inget Nordic Cat Convention under 2018, beroende på att vår samarbetspartner Royal Canin sponsrade WW och
SW, som ligger inom samma budgetområde. Vi hoppas dock kunna genomföra ett ”convent” under 2019, eftersom det
evenemang som hölls 2016 var mycket uppskattat. Även om vi inte fick till stånd ett Nordic Cat Convention genomförde vi
ett annat intressant hälsoseminarium: en presentation tillsammans med Agria av deras Cat Breed Profiles, med exempel
från olika raser. Vi ser fram emot att få ta del av de fullständiga rasprofilerna under våren 2019, samt att fortsätta arbetet
med informationsspridning till uppfödare och rasringar.
Förbundet har deltagit mycket aktivt i arbetet med Jordbruksverkets nya föreskrifter om hållande av hund och katt, och lyft
fram aspekter relevanta för katt. Vi har även varit representerade i en annan viktig arbetsgrupp inom Jordbruksverket,
Dialog Djurskydd, samt deltagit i djurskyddskonferenser, avelsseminarier och andra externa aktiviteter.
Medlemsantalet 2018 ökade något jämfört med 2017, men vi har fortfarande en bit kvar till vårt mål om 10 000
medlemmar 2022. Vi hoppas och tror att den nya medlemssatsningen under 2019 kommer att ge en bra skjuts framåt. Våra
registreringssiffror ligger på en ganska konstant nivå och är uppe i den högsta nivån sedan 2007. Däremot har antalet
utställda katter minskat med 30% över en tioårsperiod. Detta är en oroväckande utveckling och något styrelsen kommer att
ha fokus på framöver.
Som vanligt var det ett högt anmälningstryck på de utställningar som arrangerades, vilket givetvis är glädjande. Dock
kvarstår problemen för våra utställningsarrangerande klubbar att hitta lokaler med överkomlig hyra, eller lokaler
överhuvudtaget. Allt fler kommuner fattar beslut om att stänga idrottshallar för pälsdjur, på grund av allergirisken. Hur/om
förbundet kan hjälpa klubbarna att påverka kommunerna i denna viktiga fråga kommer vi att lyfta på dagordningen under
2019.
Vi vill också upprepa förra årets uppmaning: öka genpoolen för raskatter, få fler uppfödare, nya kattköpare – vi behöver se
flera generationer framåt, både bland våra katter och bland kommande medlemmar/uppfödare.
Slutligen vill vi tacka alla som bidragit till förbundets verksamhet och utveckling under året; vår eminenta kanslipersonal,
våra dedikerade förtroendevalda över hela landet, alla våra underbara enskilda medlemmar och våra fantastiska
samarbetspartners/sponsorer Royal Canin och Agria Djurförsäkringar. Stort tack till er alla!

Vi ser fram emot ett 2019 i samarbetets tecken!

Sveriges Kattklubbars Riksförbund
SVERAKs förbundsstyrelse 2018
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SVERAKs årsmöte 17-18 mars 2018, Örebro
SVERAKs årsmöte 2018 avhölls på Scandic Väst i Örebro.
Många delegater och åhörare anlände redan under
fredagen och som vanligt blev detta ett tillfälle till att
mingla, prata och umgås.
Mötet öppnades kl. 10.00 genom att
förbundsordförande Annette Sjödin hälsade alla varmt
välkomna och förklarade SVERAKs årsmöte 2018 öppnat.
Upprop skedde av de närvarande 36 (av 42) SVERAKklubbar som var representerade av en eller två
delegater. Flera klubbar hade även med åhörare till
årsmötet.
Nytt för i år var att årsmötet sändes live, med undantag
av personvalen. Detta var mycket uppskattat!
Även detta år valdes Eva Porat till mötesordförande med
Malin Sundqvist som bisittare. SVERAKs kansli valdes till
sekreterare för mötet och Cecilia Wennergren blev
utsedd till protokollförare. Årsmötet beslutade, med
acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag
välja Wendy Mörk och Angelica Weigl att justera
protokollet.
Årsmötet beslutade även att välja Rolf Jonsson och Arne
Grundberg som rösträknare.

Följande klubbar deltog vid
SVERAKs årsmöte 2018
ASK, Absolut Kattklubb
BIK, Billingebygdens Kattklubb
BIRKA, Birka Kattklubb
BJK, Björkstakatten
CK, Calmare Kattklubb
DÄK, Dalälvskatten
ELK, Elfsborgskatten
FMK, Föreningen Mästerkatten
FRÄS, Fräsets Kattklubb
GEK, Gestrica Kattklubb
HÄK, Hälsingekatten
JKK, Järva Kattklubb
KKoJ, Kattklubben Katten och Jag
MEK, Medelpads Kattklubb

Antalet väckta frågor och motioner till årsmötet var även
detta år få till antalet – även om några motioner ledde
till långa diskussioner innan årsmötet gick till beslut.
På lördag eftermiddag erhöll Dalälvskatten en stor pokal
för utmärkelsen ”Årets Kattklubb”, en utmärkelse som
sker i samarbete med förbundets samarbetspartner
Agria. Dalälvskatten blev Årets Kattklubb 2017, då de var
den klubben med flest antal nya diplomerade uppfödare
procentuellt under året.
”Årets Profil” 2017, även det i samarbete med Agria,
utsågs men tyvärr var vår profil, Camilla Olin inte
närvarande på plats, dock så såg hon sin utdelning via
webblänken. Camilla erhöll sin pokal på Scandinavian
Winner Show några veckor efter årsmötet.
Det blev även en trevlig tillställning och samvaro under
lördagskvällen tack vare att Nerikes Kattklubb ordnat
med festligheter. Nerikes Kattklubb ordnade även med
service till styrelse, funktionärer och podiet under hela
helgen i form av dricka, frukt och godis vilket var mycket
uppskattat.
Ett trevligt och produktivt årsmöte avslutades kl. 15:20
söndagen den 18 mars. Därefter hade den nya styrelsen
sitt första sammanträde för verksamhetsåret.

MIN, Min Kattklubb

UK, Uppsala Kattklubb

MSK, Mellansvenska Kattklubben

VK, Västsvenska Kattklubben

NERK, Nerikes Kattklubb

VRK, Västerås Kattklubb

NOS, Norrskenskatten

VÄK, Värmlands Kattklubb

PK, Perserkatten

ÄK, Föreningen Ädelkatten

RYSS, Ryssfolket

ÖSTK, Östkatten

SC, Speed Cat
SK, Stockholms Kattklubb
SKKK, Skånes Kattklubb

Följande kattklubbar deltog ej

SL, Siameslinjen

ALFA, Alfakatten

SOL, Solkatten

BK, Föreningen Boråskatten

SPIN, Spinneriet

DK, Dackekatten

SUK, Sundsvalls Kattklubb
SVISS, Kattklubben SVISS

GRK, Göteborgs Raskattklubb
SÖK, Storsjökatten

SYDK, Föreningen Sydkatten
TCC, Top Cat Club
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SVERAK-anslutna kattklubbar och
klubbarnas enskilda medlemmar
Kattklubbar och medlemsantal
Antalet enskilda medlemmar inom SVERAK-klubbarna
per den 31 december 2018 var 6 441 st fördelat på:
•

5 623 huvudmedlemmar (+ 98 st)

•

64 huvudhedersmedlemmar

•

754 familjemedlemmar (+ 19 st)

Detta innebär en glädjande ökning med 117
medlemmar!
Antal anslutna kattklubbar
1998
48

1999
47

2000
50

2001
54

2002
54

2003
52

2004
55

2005
52

2006
51

2007
53

2008
57

2009
56

2010
55

2011
51

2012
49

2013
48

2014
48

2016
44

2016
44

2017
44

2018
42

Antal enskilda klubbmedlemmar
1998
5 385

1999
5 515

2000
5 830

2001
6 227

2002
6 620

2003
7 249

2004
7 637

2005
7 951

2006
7 902

2007
7 981

2008
7 797

2009
7 548

2010
7 003

2011
6 580

2012
6 244

2013
5 963

2014
5 969

2015
5 967

2016
6 232

2017
6 324

2018
6 441

Kattens Dag 2018
Söndagen den 2 december firades Kattens Dag - även
om många aktiviteter arrangerades dagarna före Första
Advent.
13 kattklubbar meddelade 22 olika Kattens Dagaktiviteter till SVERAK och erhöll PR-material samt
annons på SVERAKs hemsida.

tilläggspoäng 2017, extra genom att tilldelas hederspris
från Agria och Royal Canin.
Scandinavian Winner Show arrangerades den 31 mars 1 april, på Svenska Mässan i Göteborg. Återigen ett
lyckat samarbete mellan Föreningen Ädelkatten och
Västsvenska Kattklubben som lockade över 800
anmälda katter. 37 olika raser representerades med
utställare från 14 olika länder. Totalt erhöll åtta svenska
katter den åtråvärda titeln SW:
SW & GIP S*Athelstones Rock Punch
ägare Siv Jacobsson
SW, GIP & SC S*Island Coon's Esprit, JW, DSM, DVM
ägare Maria Asp Magnusson & Johan Asp
SW & IC (N)Tingoskattens Jazz, JW
ägare Patrik Lells & Douglas Lindberg
SW & SC S*KungsgardenCats UnderDog, JW
ägare Ulrika Lindblom Granlid & Sofia Granlid
SW & SP S*KungsgardenCats Koala
ägare Lennart Wahlberg & Pia Carlsson
SW & CH S*Kustens Chi Sarà Con Te
ägare Stellan Spetz
SW, SP & SC (N)Tweeget Prince O' Miracle, DSM, DVM
ägare Anne-Marie Halén
SW & NW Dancer DSM- Huskatt ägare Eva Hellkvist
Utställningsprogrammet Aladdin har under året endast
fått sig några småjusteringar då fokus lagts på andra
dataprojekt inom förbundet. Vi ser med glädje att
nästan alla klubbar nu använder sig av möjligheten att
visa resultaten online, vilket är mycket uppskattat av
utställare och även säkerställer korrekta resultat
snabbare. Från och med 1 juni är det inte längre tillåtet
att plocka ner Aladdins databas offline.
Kenneth Wikström och Richard Elofsson har utöver
Lotta Kragh varit behjälpliga när Aladdins e-postserver
har behövts att omstartas, utanför kansliets kontorstid.

Utställningsverksamhet

Vid årsskiftet var det 4 102 registrerade användare i
mina katter, en klar ökning från fjolårets 3 644.

Det är fortsatt högt tryck på anmälningar till våra
utställningar då flertal varit fulla långt innan sista datum
för anmälan.

Löpande under året har mycket tid lagts på att supporta
klubbar gällande Aladdin och enskilda medlemmar
gällande ”MinaKatter”. Därutöver har frågor från både
klubbar och enskilda medlemmar besvarats löpande.
Vissa klubbar behöver bli bättre på att samarbeta och ta
hjälp av kunniga personer på områden som man själv
har en svagare kompetens av. Det är inte rimligt att
kansliet/enskilda i förbundsstyrelsen indirekt skall agera
utbildare av utställningssekretariat inför klubbars
arrangemang – detta har genom åren alltid skötts
klubbar emellan. Det finns lysande exempel över landet
på gott samarbete!

Prisutdelningen till Årets Katter inom SVERAK skedde i
samband med Nerikes Kattklubbs utställning i Örebro
den 20 januari. Förbundet var då representerat av
nästan hela styrelsen. SVERAK hade också en monter i
utställningshallen hela helgen vilket var mycket
uppskattat. På lördagskvällen delade vi och Royal Canin
i samband med middagen ut pokaler, diplom och priser
till alla vinnande katter. Hela eventet livestreamades
officiellt, för första gången. Under kvällen
uppmärksammades NW SC S*PreciousBlue's Curly Sue,
DSM, DVM, som var den katt som fått flest
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De katter som tilldelas titeln National Winner för 2018
var:

WW’18 S*Rexlicious Rebus, JW
ägare Susanne Jansson
WW’18 Max
ägare Eva Hellkvist.

IC S*Athelstones The Sign JW- kat 1 ägare Lisbeth Larsson
IC S*Viento's Flat Out Fabulous JW- kat 2 ägare Maria (Maja) Karlsson
NW SC Stjärnviks Divine Embla JW DVM DSM- kat 3 ägare Sara Mitzeus
NSW SC SE*Yngsjökattens Angelina JW- kat 4 ägare Maria Madsen
SW NW Dancer DSM- Huskatt ägare Eva Hellkvist
På Världsutställningen i Tammerfors, Finland den 27-28
oktober visade flera Svenska katter framtassarna när 28
katter från Sverige fanns med i slutfinalerna. Vi knep
hela fyra stycken World Winner titlar;
WW’18 SE*Frums Foster, JW
ägare Marcus Landén & Pauline Thelegren
WW’18 SC S*Pysida’s Zim-Zalabim, JW, DVM
ägare Annie Gylling

Stort grattis till alla fina katter som deltog!

Utställningar under 2018
Klubb
FRÄS
FRÄS
NERK
NERK
SK
SK
ÖSTK
ÖSTK
SW18
DÄK
DÄK
BJK
SYDK
SYDK RAG
BJK
SYDK
ALFA
SVISS
ALFA
SVISS
GEK
GEK ABY/SOM
GEK
SPIN
SPIN
DK
DK

Datum
Totalt
180106
301
180107
303
180120
648
180121
582
180310
361
180311
330
180324
258
180325
236
180331-0401 696
180414
154
180415
166
180421
317
180421
400
180421
51
180422
308
180422
408
180505
177
180505
249
180506
160
180506
257
180512
267
180512
55
180513
288
180519
311
180520
271
180602
265
180603
246

kat 1
68
55
163
149
92
80
57
47
152
70
0
57
45
51
62
78
34
47
37
47
50
0
49
63
56
49
45

kat 2
85
126
258
231
135
121
99
99
256
0
119
140
179
0
135
164
82
122
60
124
129
0
129
105
90
105
99

kat 3
66
58
108
95
61
56
57
49
144
0
47
51
95
0
45
80
26
45
23
53
38
0
40
54
47
66
61

kat 4
78
62
89
80
71
72
40
31
125
72
0
61
71
0
57
73
33
29
40
27
47
55
66
78
67
35
33

HCS
4
1
24
20
2
1
5
8
8
8
0
6
7
0
8
8
2
3
0
5
3
0
2
7
7
6
6

HCL
0
1
6
7
0
0
0
2
11
4
0
2
3
0
1
5
0
3
0
1
0
0
2
4
4
4
2
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Klubb

Datum

SOL
UK
CK
VÄK
VÄK MCO
CK
VÄK
SC
SC
SKKK
SKKK
JKK
JKK
GRK
SUK
GRK
SUK
MSK
MSK
NOS
VK
NOS
VK
DÄK
DÄK
ELK
ELK NFO
ELK
ÖSTK
ÖSTK
HÄK
HÄK
BIRKA A
BIRKA B
BIRKA A
BIRKA B
ÄK
ÄK

180616
180616
180630
180630
180630
180701
180701
180804
180805
180811
180812
180818
180819
180825
180825
180826
180826
180901
180902
180915
180915
180916
180916
180929
180930
181006
181006
181007
181013
181014
181020
181021
181117
181117
181118
181118
181208
181209

Totalt

kat 1

kat 2

kat 3

kat 4

HCS

HCL

222
259
258
255
94
235
279
267
269
290
256
309
250
105
336
99
316
245
208
328
339
282
274
365
318
282
86
347
357
296
235
215
214
197
158
152
469
428

44
51
54
62
0
55
52
47
54
44
37
37
36
0
44
58
42
0
100
67
84
60
71
66
53
89
0
89
84
78
48
51
96
93
0
0
124
131

114
105
90
78
94
83
144
93
90
129
114
130
96
73
155
0
147
173
0
146
115
125
100
167
161
74
86
151
141
111
84
80
118
104
0
0
170
140

32
55
70
54
0
53
39
57
61
61
56
84
68
21
58
0
54
0
93
44
87
37
57
61
46
46
0
47
64
45
34
29
0
0
76
73
84
77

24
44
29
49
0
30
38
64
61
44
36
56
47
0
76
41
71
72
0
63
40
53
37
64
57
57
0
48
48
46
63
53
0
0
79
76
79
71

5
3
11
9
0
11
4
4
1
9
10
2
3
9
0
0
0
0
11
7
8
6
7
6
1
12
0
10
15
13
2
2
0
0
3
3
8
6

3
1
4
3
0
3
2
2
2
3
3
0
0
2
3
0
2
0
4
1
5
1
2
1
0
4
0
2
5
3
4
0
0
0
0
0
4
3

18 404

3 886

7 383

3 381

3 258

360

136

Antal utställda/bedömda katter
1998
15 539

1999
16 222

2000
18 695

2001
22 358

2002
21 203

2003
22 641

2004
24 232

2005
25 322

2006
24 052

2007
24 751

2008
25 028

2009
26 886

2010
22 014

2011
22 436

2012
18 934

2013
20 387

2014
18 029

2015
18 991

2016
18 504

2017
20 147

2018
18 404
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Styrelsens verksamhet
Verksamhetsplan

Hälsa

Vid årsmötet 2018 beslutades att förbundet under
året skulle fokusera framför allt på följande områden:

Hälsoledamöterna Sofie Abbereus och Anna-Lena
Berg har varit SVERAKs styrelse och kansli samt
enskilda medlemmar behjälpliga i hälsofrågor.

•
•

•

Mål 2022 – 10 000 enskilda medlemmar i
förbundet
Satsning på PR för SVERAK och höjning av
kattens status, genom bland annat deltagande
vid externa aktiviteter, stöd till
medlemsutveckling och större synlighet utåt
Driftsätta annonssidan (raskatter.com) och ”online” hantering, inklusive access för myndigheter
och veterinärer till KattID, ägarändringar on-line,
registreringsanmälningar on-line, hälsointyg online samt datum på hälsointyg i FindUs

Möten
Under 2018 hölls sex personliga möten, fyra på
kansliet i Borås samt två i samband med årsmötet i
Örebro.

GDPR
Britta Kjellin informerade om det kommande arbetet
med GDPR på årsmötet i mars.
På plats på kansliet i maj genomgicks förbundets
diverse datasystem, med tanke på GDPR. Vissa
justeringar har gjorts både i program och rutiner.
Information om GDPR har sänts i cirkulär till
klubbarna löpande under året.

Ekonomi och ekonomiska rapporter
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh har under
året lämnat månatliga ekonomiska rapporter till
styrelsen.
Halvårsrapport januari-juni 2018 distribuerades med
cirkulärutskick till SVERAKs klubbar och förtroendevalda.

Assistentutbildning
Conny Jansson och Lars Hammar har under året varit
de som administrerat utbildningarna, materialet har
uppdaterats av M Stamholt på kansliet.
Under 2018 har två assistentutbildningar arrangerats.
Årets första utbildning var i Luleå, på prov, i samband
med en utställning. Den andra arrangerades i Borås.
Tyvärr blev två planerade tillfällen i Stockholm
inställda.

Sofie Abbereus har under året representerat SVERAK
och närvarat vid:
•

•

Jordbruksverkets samrådsgrupp för nya
föreskrifter om hållning av hund och katt i april
och augusti
Feline inspiration days i mars

Anna-Lena Berg har under året representerat SVERAK
och närvarat vid:
•
•
•
•

SLUs seminarium om avel och hälsa i februari
Djurskyddet Sveriges djurskyddskonferens i april
Jordbruksverkets dialoggrupp djurskydd i maj
och oktober
SLUs och Jordbruksverkets djurskyddskonferens i
november

Hälsoledamöterna har gjort en enkät på Facebook
avseende frekvens av förlossningskomplikationer hos
raskatter. Uppgifter inkom från 176 uppfödare och
resultaten presenterades i Våra Katter 5/18. En
uppföljning av enkäten för inhämtande av ytterligare
uppgifter är på gång.
Karenslistan på hemsidan har gåtts igenom och
uppdaterats. En allmän översyn av
hälsoinformationen på hemsidan har påbörjats.
Hälsoledamöterna har tillsammans med Britta Kjellin
hanterat dispensansökningar angående 3/24-regeln.
Eva Porat deltog i juryn för årets djurklinik 2018.
Under året initierade Djurens Vänner ett svenskt
samarbete rörande Pet Advertising Advisory Group
(PAAG). PAAG är en EU-rekommendation rörande
näthandel men även andra frågor som kan göra stor
inverkat på djurhållning och djurfrågor inom Sverige
diskuteras i denna nya grupp. Conny Jansson har
deltagit på två möten, dels det första
informationsmötet i april och sedan även i oktober.
Dialogen med Agria rörande sjukdomsstatistik från
deras Cat Breed Profiles och hur Agria och SVERAK
kan samarbeta kring denna har fortsatt. Den 24
november anordnades ett gemensamt seminarium
för uppfödare i Stockholm, där Cat Breed Profiles
presenterades allmänt samt med exempel från några
olika raser. Under våren 2019 kommer Agria att
färdigställa rasprofilerna, och dessa kommer att göras
tillgängliga för rasringarna och SVERAK. Anna-Lena
Berg och Conny Jansson har utsetts till
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”ambassadörer” av Agria med uppgift att informera
och utbilda rasringarna i hur data från profilerna ska
tolkas.

Utbildning Aladdin/arrangera
utställning
Lotta Kragh tillsammans med Annette Sjödin höll i maj
utbildning, rörande administration i Aladdin och att
arrangera utställning. Utöver all kanslipersonal deltog
även Conny Jansson och Britta Kjellin. I samband med
detta tillfälle så uppdaterades även Aladdins latkatt
med en del tydliggöranden.

IT och dataprojekt
Under början av 2018 fokuserade förbundet på att
driftsätta annonsplattformen raskatter.com.
Raskatter.com driftsattes den 19 maj (projektgruppen
upplöstes och projektet gick in i förvaltningsråd) och
hade vid årsskiftet 2018/2019 701 uppfödarannonser
och 133 kattungeannonser.
Efter driftsättningen uppkom ett antal barnsjukdomar
vilket ofta händer i samband med ny funktionalitet
och detta belastade tyvärr både kansliet och
arbetsgruppen. I dagsläget fungerar det mesta men
fortfarande hittas och rättas felaktigheter på sidan.
Raskatter.com och MinaKatter
Projektgruppen för raskatter.com och MinaKatter
har under hela 2018 bestått av Michael Wirth Färdigh,
Lotta Kragh och Conny Jansson. Fram till 19 maj ingick
Agneta Färdigh i projektgruppen för
raskatter.com och Cecilia Wennergren
representerade SVERAKs kansli däri.
Projektgruppen har under året haft några personliga
möten med Ninetech utöver telefon- och epostkommunikation.
ID-register och Ägarändring
Under våren och hösten har vi haft många
diskussioner gällande ID-registret och ägarändringar
online.
En kravspecifikation togs fram 2017 av Michael Wirth
Färdig, Agneta Färdigh och Elina Byström från
kansliet, denna kravspecifikation lämnades över till
den nya gruppen bestående av Hans Boskär, Conny
Jansson och Elina Byström när man innan sommaren
bestämde sig för att gå vidare med projektet IDregister.
Efter ytterligare diskussioner under september
beslutades att omprioritera ordningen för

vidareutveckling och att funktionen för ägarändring
av stambokförda raskatter skall göras först.
Kansliet skapade i samband med detta ett formulär på
hemsidan, där kattägare kan mata in uppgifter för IDmärkta huskatter som skall registreras i ID-registret.
Detta för att underlätta för kattägarna att sända in
kompletta uppgifter samt minska på
pappershanteringen.
Aladdin
I slutet av 2018 påbörjades arbete med att flytta in
utställningsbekräftelser från e-post till MinaKatter.
Detta hoppas vi skall underlätta både för klubbar och
utställare.
Utbildning
Under våren höll Michael Wirth Färdig utbildning för
kanslipersonalen i handhavande av raskatter.com och
MinaKatter.

Intern och extern PR
Förbundstidningen Våra Katter
Samtliga enskilda huvudmedlemmar har fått
förbundstidningen Våra Katter som utgavs med sex
nummer.
Våra Katter redaktion har under året bestått av
anställd redaktör Ulf Lindström, styrelsens
representant Eva Porat, Barbro Åberg, Malin
Sundqvist och Anna Källström. Annonsförmedlingen
sköttes av förbundstidningens redaktion (inklusive
annonsplatsförmedling).
Tidningen har under året tryckts hos åtta.45, där
kommer den tryckas även under 2019.
Ragdoll fortsatt i topp
Ragdoll fortsätter att hålla förstaplatsen på 10-i-topplistan men sibirisk katt närmar sig med stormsteg.
Det är med glädje som vi kan konstatera att antalet
registreringar ligger fortsatt stabilt.

Myndigheter och representation
Remisser och föreskrifter från Jordbruksverket
SVERAK har fortlöpande besvarat remisser från
Jordbruksverket och regeringskansliet.
Arbetet med förslaget om nya föreskrifter om hållning
av hund och katt, är något som hälsoledamöterna har
lagt mycket vikt vid; särskilt med att få
Jordbruksverket att fokusera på relevanta punkter i
förslaget och skrivningar som fungerar väl för katt.
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Länsstyrelser och polismyndigheter

Uppfödardiplomering

SVERAKs kontaktpersoner mot Länsstyrelsen i Halland
har varit Anna-Lena Berg och Sofie Abbereus. Under
året har samarbetet med LS Halland intensifierats;
även Eva Porat har då varit involverad.

Under 2018 sändes 98 testunderlag ut och 64
gratulerades som SVERAK-diplomerade uppfödare.
Totalt var 1093 (1077) uppfödare medlemmar i
SVERAK-klubb och SVERAK-diplomerade vid årsskiftet
2018/2019.

Övrig representation
SVERAKs representant i Agrias skadeprövningsnämnd
har varit Anna Börje med Conny Jansson som
ersättare.
SVERAKs representant i Agrias valberedning har varit
Gunnar Stagnelid med Ewa Löwdin som ersättare.

Antal nya SVERAK-registrerade katter
1998
6 028

1999
6 176

2000
7 467

2001
8 135

2002
8 953

2003
9 723

2004
10 765

2005
11 193

2006
10 990

2007
11 943

2008
11 199

2009
10 894

2010
10 584

2011
10 345

2012
9 952

2013
9 970

2014
10 030

2015
10 510

2016
11 629

2017
11 601

2018
11 642

Samarbetspartners
Samarbetspartners under året har varit Royal Canin
och försäkringsbolaget Agria.
Avtalen ger såväl förbundet som enskilda medlemmar
ekonomiska fördelar. Vi har exempelvis sponsring av
utställningar, transport av burpoolen och rabatter på
försäkringar. Under november månad har avtalet
omförhandlats och förlängts med ytterligare tre år.

SVERAKs kansli
Heltidsanställda under hela 2018 var Elina Byström,
Moa Stamholt och Cecilia Wennergren. Andreas
Fransson var deltidsanställd via Arbetsförmedlingen
under hela året.
Kansliet servar dagligen enskilda, klubbar och
förtroendevalda genom mail och telefon. Denna
interaktion har ökat betydligt under senare år, varvid
styrelsen under året vädjade till klubbarna att ta
bättre hand om sina medlemmar så trycket på
kansliet skulle lätta. Styrelsen valde även under
senhösten att göra en översyn av förbundets
hemsida, för att göra den mer lättnavigerad och
levande.
Kansliets arbete består även av löpande uppgifter
såsom registrering och uppdatering av förbundets
olika register, ID, stambok och medlem etc. Utöver
det sker all bokföring, skapande/uppdaterande av
blanketter, uppdatering av förbundets hemsida,
utställningshantering, uppfödardiplomering, kontakt
mot domare/elever och mycket mycket mer.

Antal nyutfärdade huskattbevis
2003
255

2004
230

2005
170

2006
119

2007
141

2008
135

2009
162

2010
144

2011
82

2012
79

2013
64

2014
85

2015
78

2016
59

2017

2018

71

45

Antal nyregistrerade stamnamn
1998
130

1999
198

2000
232

2001
270

2002
405

2003
331

2004
374

2005
409

2006
440

2007
395

2008
373

2009
313

2010
312

2011
287

2012
232

2013
261

2014
262

2015
254

2016
271

2017
310

2018
337

SVERAKs hemsida och Facebook
Under hösten påbörjades arbete med att arbeta om
förbundets hemsida för att göra den mer
användarvänlig. Malin Demervall tillsattes att göra
detta.
Under hösten startade förbundet en officiell FB-sida
”SVERAK-Sveriges Kattklubbars Riksförbund” samt
även en sluten FB-sida ”klubbfunktionärer i SVERAKklubbar”.

Kansliet är även spindeln i nätet vid arrangemang av
förbundet, såsom årsmöten.
SVERAKs kansli är alltid närvarande på förbundets
styrelsemöten. Cecilia Wennergren har under året
skrivit alla styrelseprotokoll och kanslichef Moa
Stamholt har även hon deltagit. Elina Byström deltog
på del av mötena i samband med årsmötet samt på
mötet i maj.
Under året har 5 cirkulärutskick distribuerats via
kansliet till klubbar och förtroendevalda.
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SVERAKs ID-register
Vid årsskiftet 2018/2019 fanns 322 veterinärer, som
tecknat ID-samarbete, publicerade på SVERAKs
webbplats för ID under rubriken ”Veterinärer i IDsamarbete”.

Totalt antal katter i SVERAKs ID-register
2009

2010

42 249

62 286

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

83 031 106 435 131 415 159 236 196 157
2018

228 642 265 466 303 814

Antalet katter i SVERAKs ID-register ökar stort! Vid
årets slut var summan 303 814 - en ökning med 38
348 stycken sedan 2017.

Fédération Internationale Feline
FIFes Generalförsamling, GF
FIFes Generalförsamling, GF 2018, arrangerades den
24-25 maj i Monte Gordo, Portugal.
Förbundet representerades av Eva Porat som delegat
med Britta Kjellin som bisittare.
Bland de förtroendevalda i FIFe hittar vi en hel del
svenskar. SVERAKs ordförande Annette Sjödin är FIFes
president, Marie Westerlund är ledamot i FIFes
domarkommitté och Cecilia Wennergren är ledamot i
FIFes stambokföringskommitté. Michael Wirth
Färdigh är en av FIFes revisorer.
Tre motioner för vidarebefordran till FIFe bifölls vid
SVERAKs årsmöte 2018.
De tre motionerna som sändes vidare var:
1. Ändring av text i utställningsreglerna §5:4 (ändra
åldersindelningen i klass 9, 10, 11 och 12) – avslag på
GF
2. Förtydligande av text i stambokföringsreglerna
§5.3.2 (DM-titel) – bifall på GF
3. Ändring i standarden för TUV – bifall på GF
Britta Kjellin höll föredrag om GDPR för
Generalförsamlingen.

Domarseminarium
FIFes domarseminarium ägde rum den 26 maj i direkt
anslutning till FIFes GF.
Svenska domare som deltog vid seminariet var:
Mats Askett, Ulrika Eriksson, Eva Porat, Annette
Sjödin och Marie Westerlund.
SVERAKs styrelse hade beslutat att fullt ut
subventionera våra Svenska elevers deltagande (iom
lågt intresse från domarna) varvid alla elever deltog,
Linnea Höglund, Conny Jansson, Britta Kjellin och Päivi
Palokangas.
Anna-Lena Berg närvarade under veckan som åhörare
då hon under lördagens domarseminarium höll i en
mycket uppskattad föreläsning om hur man som
domare kan premiera sund avel och hälsa.
Domare och domarelever
Lena Chapman och Maud Olsen Johansson valde
under början av året att avsäga sig sin domarstatus.
SVERAK tackar för de år som de agerat som domare!
Under hösten nåddes vi av det sorgliga beskedet att
Lena Chapman (tidigare Sundberg), efter viss tids
sjukdom, avlidit.
Inga nya elevprov gjordes under 2018.
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Slutord
Ett händelserikt år är till ända och vi ser fram emot ett lika givande 2019. Kampanjen för nya medlemmar har redan genererat flera helt
nya medlemmar, något som vi hoppas kommer följas av många fler. Målet med 10 000 medlemmar år 2022 hoppas vi att vi infriar.
Utbildning av klubbar och dess funktionärer har planerats, något som vi i styrelsen hoppas ska underlätta för er klubbar i ert arbete. Vi
vill även uppmana till samarbete klubbar emellan, vi är alla starkare tillsammans!
Uppfödarna har börjat hitta till SVERAKs annonssida raskatter.com och vi ser att fler och fler presumtiva köpare hittar till sidan. Vi
hoppas och tror att denna sida inom kort kommer att vara det självklara stället för köpare att hitta sin framtida raskatt.
Vi ser med tillförsikt fram emot det nya verksamhetsåret då många spännande projekt är på väg att bli verklighet, något som kommer
att gagna både klubbar och enskilda medlemmar.
Borås 2019-01-12

Annette Sjödin

Eva Porat

Michael Wirth Färdigh

Förbundsordförande

Vice förbundsordförande

Förbundsekonom

Anna-Lena Berg

Sofie Abbereus

Britta Kjellin

Avels – och hälsoledamot

Avels- och hälsoledamot

Regelledamot

Lotta Kragh

Conny Jansson

Hans Boskär

Tävlingsledamot

Tävlingsledamot

Ledamot

Siv Widberg
Ledamot
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Stambokföringens rapport 2018

Borås 190108

antal 2018

antal 2017

antal 2016

3 530
4 330
1 897
1 855
2
28
11 642

3 833
4 139
1 787
1 798
44
11 601

3 909
4 121
1 781
1 788
1
29
11 629

kategori 1
kategori 2
kategori 3
kategori 4
non
XSH/XLH
totalt

+/- ändring 20172018
-303
191
110
57
2
-16
+ 41

% ändring
2017-2018
- 7.9 %
4.6 %
6.2 %
3.2 %
-36.4 %
+ 0.4 %

Dnr 19-10-2
varav importer
(2017)
116 (132)
178 (208)
144 (129)
128 (136)
2 (-)
2 (6)
570 (611)

Återföring av katter till SVERAK (1 SBI, 1 NFO samt 1 BSH) totalt 3 stycken.
Endast en av FIFe godkänd ras finns ännu ej registrerad inom SVERAK: KBS (kurilean bobtail korthår).
Under året utfärdades 45 stycken huskattbevis och 337 stamnamn (varav 2 överföringar från annat förbund) inregistrerades i FIFes BCN via
förbundet.
Nedan följer stambokföringsstatistik med separata uppgifter för varje ras:
placering
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
27
28
29
30
31
32
33
34
34
34
37
38
39
40
41
42
-

placering
2017
1
3
2
4
5
6
8
7
9
10
15
13
11
12
15
18
14
19
17
20
21
23
22
29
26
34
27
31
31
25
36
24
33
36
38
35
27
30
39
40
40
42
-

Ras
EMS
RAG
SIB
MCO
NFO
SBI
BSH
BEN
DRX
PER
NEM
SPH
OSH
CRX
BUR
SIA
LPL
EXO
BLH
ABY
OCI
RUS
SOM
BML
SRL
BAL
KBL
XSH *)
EUR
OLH
PEB
KOR
GRX
TUV
MAU
DSP
SOK
TUA
SIN
XLH *)
SRS
BOM non
JBT
MAN
LPS
CYM
THA
LYO non

antal
2018
2 193
1 469
1 274
1 057
821
640
620
597
358
357
270
231
216
215
181
164
145
138
134
104
89
49
46
39
26
26
21
20
19
18
16
14
13
10
10
10
9
8
7
5
2
1
-

antal
2017
2 211
1 263
1 393
1 014
931
644
528
626
481
300
172
188
267
191
172
155
175
151
158
97
90
39
61
22
24
15
23
19
19
27
8
35
18
8
7
10
23
21
6
4
4
1
-

antal
2016
2 267
1 269
1 291
1 109
881
660
576
523
522
269
230
219
267
254
208
156
210
78
125
80
93
35
49
18
17
17
14
9
17
24
3
13
29
10
15
18
4
12
15
4
1
3
2
1
1
1

% ändring 20172018
-0.8 %
16,3 %
8,5 %
4,2 %
-11,8 %
-0,6 %
17,4 %
-4,6 %
-25,6 %
19,0 %
57,0 %
22,9 %
19,1 %
12,6 %
5,2 %
5,8 %
-17,1 %
-8,6 %
-15,2 %
7,2 %
-1,1 %
25,6 %
-25,0 %
77,3 %
8,3 %
73,3 %
-8,7 %
5,3 %
-33,3 %
75,0 %
-62,9 %
-44,4 %
25,0 %
42,9 %
-10,0 %
-65,2 %
-66,7 %
-16,7 %
-

kull
hanar
1 115
749
663
553
403
325
310
296
169
172
131
107
108
104
89
98
65
66
61
53
47
16
23
18
14
11
10
13
13
10
6
8
6
5
5
5
3
4
3
1

kull
honor
1 009
682
531
476
402
276
265
275
168
157
120
100
93
94
83
66
71
52
59
48
39
22
23
15
8
11
9
6
5
8
6
5
6
3
5
5
2
3
4
2

kull
snitt
3,9
3,9
3,9
3,9
2,8
3,4
3,4
3,2
2,3
3,3
3,9
2,9
3,1
3,7
2,6
4,2
2,2
2,5
2,7
4,0
3,0
2,1
3,5
3,3
2,2
5,5
3,8
2,7
2,6
6,0
3,0
4,3
4,0
2,7
2,5
2,5
5,0
2,3
3,5
1,0

-

-

-

-

-

-

importer
69 (60)
38 (42)
80 (107)
28 (28)
16 (34)
39 (36)
45 (31)
26 (23)
21 (26)
28 (26)
19 (17)
24 (27)
15 (15)
17 (16)
9 (15)
- (5)
9 (8)
20 (23)
14 (14)
3 (7)
3 (9)
11 (7)
- (1)
6 (5)
4 (3)
4 (-)
2 (5)
1 (3)
1 (2)
- (2)
4 (-)
1 (1)
1 (4)
2 (3)
- (1)
- (1)
4 (-)
1 (1)
- (1)
2 (1)
2 (-)
1 (-)
(-)
(-)
(1)
-

*) XLH (4/SBI och 1/LPL) samt XSH (12/SPH, 7/GRX 1/non BOM samt 1/XSH). Följande av FIFe godkända raser har inte haft några
registreringar inom SVERAK under åren 2016-2018: ACL, ACS, CHA samt SNO.
Uppgiftslämnare:
Cecilia Wennergren, SVERAKs stambokförare
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Årsberättelse
Disciplinnämnden 1 januari 2018 – 31 december 2018
SVERAKs stadgar, 5.2:
SVERAKs disciplinnämnd består av fem ledamöter. Samtliga väljs av årsmötet.
Disciplinnämnden beslutar i disciplinärenden rörande SVERAK-verksamhet för enskild medlem i ansluten klubb. Ledamot i
disciplinnämnden får ej deltaga i ärende som berör egen klubb och dess enskilda medlemmar.
Inför årsmötet ska disciplinnämnden inkomma med skriftlig årsberättelse och budget per verksamhetsår.
Disciplinnämnden erhåller ansvarsfrihet på SVERAKs årsmöte.

Följande ledamöter har ingått i Disciplinnämnden (DN) 2018:
Malin Sundqvist, MSK
1 januari – 31 december
Lena Böörs, NERK
1 januari – 31 december
Anna-Karin Lenshof, NOS
1 januari – 31 december
Katarina Wolffram, SPIN
1 januari – 31 december
Wendy Mörk, FMK
1 januari – 31 december
Katarina Wolffram har varit sammankallande hela året.

Arbetssätt
Vi behandlar ärendena vid telefonmöten där samtliga ledamöter medverkar. Årets enda personliga möte skedde i
samband med SVERAKs årsmöte 2018 i Örebro.
16 mars 2018 i Örebro hade vi även ett kortare möte med styrelsen om våra arbetsrutiner.
När en anmälan mot en enskild medlem kommer till SVERAK skickar kansliet ut de inkomna handlingarna till de
inblandade i ärendet. Dessa får ungefär tre veckor på sig att komma med skriftliga yttranden. Därefter behandlar DN
ärendet. DN ska fatta sitt beslut inom fyra veckor från sista anföringsdagen (= sista dagen att lämna yttranden).
Alla ledamöter deltar i diskussionen (utom den som av något skäl inte ska delta i ett ärende, se stadgar 5.2). Ärendena är
ofta väldigt omfattande och kan ha flera vinklar. Vi försöker vända och vrida på allt så att alla aspekter kommer fram. Två
ärenden som till ytan ser lika ut, till exempel att en uppfödare har sålt ovaccinerade kattungar, kan ge olika åtgärder
beroende på informationen i anmälningarna. En upprepad förseelse eller om den anmälda är diplomerad, förtroendevald
eller på annat sätt förväntas ha god kunskap om regelverket, påverkar också avstängningens längd. När vi till slut kommer
fram till ett beslut är vi för det mesta helt eniga.
Vi försöker formulera våra beslut så tydligt så att alla ska förstå vad som står där. Vi anstränger oss att förklara vad de
enskilda ärendena handlar om, inte enbart hänvisa till paragrafer i stadgar och regler.
Vi anser fortfarande att styrelsens beslut från 2016 att inte skicka ut DN-beslut till andra än närmast berörda är olyckligt.
Vi tycker tvärtom att det skulle vara bra om vi kan öka insynen, att fler har möjlighet att se vilka som har fått disciplinära
åtgärder och vad besluten grundar sig på.

Ärenden
Under 2018 haft vi behandlat sex ärenden, vilket är något färre än 2017. Vi har däremot fått fler förfrågningar från
enskilda medlemmar och klubbar, men de räknas inte som ärenden. Vi ser positivt att de vill ha en dialog med oss.
Inget av årets DN-beslut överklagades till styrelsen.
Alla ärenden som kom in under 2018 är avslutade. Vi har inte något ärende som följer med in i 2019.

19

Då en diplomerad medlem får erinran, varning eller avstängning ska DN även fatta beslut om medlemmen ska lämna
tillbaka diplomeringen eller inte.
Regeltest är endast aktuellt i samband med erinran, som i så fall omvandlas till varning om regeltestet inte blir godkänt
inom sex månader från beslutsdatum.
Vi uppskattar när klubbarna tar tag i medlemmar som missköter sig, men vädjar till er att inte dra ut på hanteringen för
länge. Detta då preskriptionstiden för anmälan till DN generellt är 24 månader. Dessutom kan kattköpare hamna i kläm
under processen, om de inte får sina katters stamtavlor.
Generellt så bör klubbarna utbilda och förklara för sina medlemmar avseende god katthållning, etik och moral. Detta för
att inte katter eller kattungeköpare ska behöva fara illa. Om klubben får kännedom om missförhållanden hos en medlem
så bör man kontakta denna för att skapa sig en uppfattning om hur det ligger till. Är det befogat bör klubben därefter
anmäla till DN och vid behov även till länsstyrelsen.
Dnr
18-10-33
diplomerad

Ärende
Flera kattungeköpare har gemensamt anmält en
uppfödare då de anser att dennas uppfödaretik
brister.

Beslut
Ingen åtgärd.

Uppfödaren har lämnat ekonomisk ersättning eller
erbjudit ny katt när köparnas katter har avlidit. När
flera kattungar blev sjuka så tog uppfödaren paus
från utställning och uppfödning samt minskade
antalet katter i hemmet. Det finns inget
obligatoriskt hälsoprogram för HCM för rasen.
Vid överlåtelse har vid två tillfällen besiktningsintyg
saknats, men det hände för mer än 24 månader
sedan och är därmed preskriberat.
18-10-34

Klubb har anmält egen medlem om huskattavel.
Huskattkullen var inte planerad. Huskattens ägare
och hennes klubb har haft en bra dialog om det
som inträffat. Honkatten kommer att kastreras när
ungarna blivit större.

Ingen åtgärd.

18-10-35

Uppfödaren har annonserat kullen som Helig
birma. På besiktningsintyg och kvittensen för köpet
står det också Helig birma. Men när stamtavlan
levererades i efterhand står det att den är ”ej
godkänd långhår” efter kontrollavel. Även
kattungens mamma har XLH-stamtavla.

Avstängd från avelsverksamhet i tolv
månader.
Uppfödaren uppmanas att ställa ut
honkatten (mamman till kullen) i
klass 13b för att om möjligt få
omregistrera henne till Helig birma.

Katten såldes utan överlåtelseavtal men med en
kvittens med viss information om katten.
Besiktningsintyget var några dagar för gammalt
och katten hade bara fått en vaccinering. Det är
oklart om katten var fyllda 12 veckor vid
överlåtelsen.
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18-03-34

Uppfödarens två honkatter födde ”fjärde kull”
samma dag, 2018-03-06. Ärendet är väckt av
SVERAKs styrelse efter att stamtavlerekvisitioner
har inkommit till stambokföraren.
Disciplinnämnden anser inte att ärendet gäller en
upprepad förseelse av 3/24 då de två honorna
födde sina fjärde kullar samma dag.

18-10-61
diplomerad

En kattklubb fick en orosanmälan angående
bristande hygien hos sin medlem och att kattungar
har sålts i dåligt skick. De lämnade då in en
anmälan till länsstyrelsen. Länsstyrelsen gjorde
oanmält besök hos uppfödaren och fann att
anmälan var befogad. Vid det uppföljande besöket
konstaterade länsstyrelsen att brister fortfarande
fanns kvar.

Erinran.
Registrering av dessa kullar är
beviljad trots att ingen dispens är
sökt och beviljad innan parning.
Ingen ytterligare avkomma, född före
2019-03-06, kommer att registreras
efter dessa honor.
Katternas ägare är skyldig att
informera eventuell ny ägare om
restriktionen.
Avstängning från all SVERAKverksamhet i ett år.
Diplomeringen dras in.

DN har bett att få protokollen (två stycken) från
Länsstyrelsens besök och dessa ligger, tillsammans
med anmälan och uppfödarens anföran, till grund
för vårt beslut.
18-10-78

Kattungeköpare ställde upp som kattvakt för
uppfödarens katter inklusive en hona med ungar.
Uppfödaren har utnyttjat kattungeköparens
okunskap och snällhet.

Avstängning från all SVERAKverksamhet i nio månader.

Mammakatt flyttades från kattungarna fyra dagar
för tidigt, innan de var 12 veckor.

3 februari 2018

Katarina Wolffram
Sammankallande

Wendy Mörk

Anna-Karin Lenshof

Lena Böörs

Malin Sundqvist
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SVERAKs resultatredovisning avdelningsvis

avdelning
02 "Stambokföring"
04 "PR-verksamhet"
05 "Årsmöte"
06 "Förbundskansli"
07 "Internationell verks"
08 "Utställning/burpool"
10 "Förbundsverksamhet"
11 "Förbundsstyrelse"
13 "Våra Katter"
17 "DN"
19 "Valberedning"
21"Internrevision"
30 "Samarbetspartner"
50 "Diplomering steg två"
85 "Assistentgrupp"
90 "SW"
91 "Domarkonferens"

budget 2018
3 250 000
-75 000
-230 000
-2 200 000
-40 000

92 "Årets Katt"
93 "Uppfödarseminarium"
95 "IT & IT-underhäll"
96 "On-line hantering"
97 "Aladdin"

-90 000
-20 000
-180 000
-400 000
-60 000
-30 000

0/o

res. 2018

60 000
-33 000
-22 000
-30 000
80 000
-20 000
-20 000
-20 000

-5o ooo

99 "Raskatter.com"

116,1
88,8
-16,4
47,8
47,8
68,8
38,8

o

o
759 713
-294 316
52 574
-9 467
-5 320
-14 105
78 000
-40 552
-10 224
-4 967
-20 324
-88 356

o
32,1
131,2
81,3
34,4
0,0
207,9
156,2
53,9
333,5

878
807
085
148
974

696 710
-435 168
-9 854
-15 770
-10 514
-20 638
31 000

o
600 000
-490 000

res. 2017

3 243 389 3 189
-25 830
-20
-135 089
-232
58,7
102,4 -2 252 016 -2 300
-6 889
-10
17,2
99,8
34,4

-6
-26
-40
-30

426
235
675
940

o

o

-374
-624
-32
-100

242
710
347
063

-179 589
-190 000
-27 031
-131 650

..

total

-20 000

-176 307

500 251

Kommentarer till resultatutfallet 2018
SVERAKs styrelse och internrevisorer har fortlöpande följt resultatutfallet genom att ta del av och diskutera månadsrapporter från
undertecknad. En halvårsrapport för perioden januari till juni 2018 sändes ut till medlemsklubbarna under juli.
Resultatet för 2018 blev med sin förlust om 176 307 kronor klart sämre än den av årsmötet antagna budgeten.
Förbundsverksamheten 2018 hamnade något över budgeterat belopp
Funktionärernas kostnader hamnade under budgeterat belopp.
Förbundstidningens Våra Katters resultat underskred budgeterat belopp, framförallt på grund av vikande annonsförsäljning
Förbundets dataprojekt har totalt kostat cirka 350 000 kronor mer än budgeterat bland annat på grund av höga kostnader för
upprättning av Sesam-databasen och ett stort förberedande arbete med MinaKatter inför on-linehanteringen
som beräknas driftsättas under 2019

Borås 17 januari 2019

Michael W Färdigh - SVERAKs förbundsekonom
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Arsbokslut för
Sveriges Kattklubbars Riksförbund
orgnr 802007-3329
Not
1

Resultaträkning

Intäkter
Medlemsavgifter
Sålda varor och tjänster
Övriga intäkter
Summa intäkter

2
3

Kostnader
Verksamhetskostnader
Personal- och funktionärskostnader
Externa kostnader
Avskrivningar

4
5
6

2018-01-01--2018-12-31 2017-01-01--2017-12-31

318 850,00
4 731887,39
1 282 463,96

318 800,00
4 745 666,75
1 237 843,79

6 333 201,35

6 302 310,54

-733 078,82
-2 855 337,08
-2 946 983,25
0,00

-843 565,22
-2 469 882,70
-2 485 586,27
0,00

-6 535 399,15

Summa kostnader

-5 799

034,19

-202 197,80

503 276,35

0,00
92 569,17
-66 678,64
0,00

-716,00
34 689,54
-37 006,09
0,00

Resultat efter finansiella poster

-176 307,27

500 243,80

ÅRETS RESULTAT

-176 307,27

500 243,80

Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Övriga finansiella utgifter
skattekostnader

sid l (av 4)

23

Arsbokslut för
Sveriges Kattklubbars Riksförbund
orgnr 802007-3329
Balansräkning

Not
1

2018-01-01--2018-12-31 2017-01-01--2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

7

0,00

0,00

Finansiella anläggningstillgångar
Kapitalskyddade aktie- och räntefonder

8

3 125 000,00

3 950 000,00

3 125 000,00

Summa anläggningstillgångar

3 950 000,00

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Övriga fordringar

198 283,00
122 067,00
121 361,59

Kassa och bank

97 424,00
105 396,00
82 855,90

2 352 056,87

1728 014,36

Summa omsättningstillgångar

2 793 768,46

2 013 690,26

SUMMA TILLGÅNGAR

5 918 768,46

5 963 690,26

-4 351 625,88
176 307,27

-3 851382,08
-500 243,80

-4 175 318,61

-4 351 625,88

-342 211,44
-1 369 643,01
-31 595,40

-336 347,39
-1 246 126,99
-29 590,00

Summa kortfristiga skulder

-1 743 449,85

-1 612 064,38

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

-5 918 768,46

-5 963 690,26

SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader
Övriga kortfristiga skulder

9

sid 2 (av 4)
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Arsbokslut för
Sveriges Kattklubbars Riksförbund
orgnr 802007-3329

2018-01-01--2018-12-31 2017-01-01--2017-12-31

TILLAGGSUPPLYSNINGAR (Noter)
Not 1Redovisnings- och värderingsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige
Not 2 Medlemsavgifter

Årsavgift från medlemsklubbar
Summa

318 850,00

318 800,00

318 850,00

318 800,00

146 482,77
545 825,00
590 156,19

168 430,88
545 055,25
524 357,66

Not 3 Övriga Intäkter

Annonser
Hyresintäkter burpool
Övriga intäkter

1 282 463,96

Summa

1237 843,79

Not 4 Verksamhetskostnader

-15 500,00
-437 314,58
-252 372,34
-27 891,90

Inköpta tjänster
Materialkostnader
Möteskostnader
Avgifter och försäkringar
Summa

-14 000,00
-467 783,17
-325 822,21
-35 959,84

-733 078,82

-843 565,22

-1 529 074,90
-109 829,00
-460 250,00
-652 111,94
-104 071,24

-1 474 848,47
-70 789,00
-228 500,00
-555 550,74
-140 194,49

Not 5 Personal- och funktionärskostnader

Löner (4 kanslianställda 3:100% & 1:75% samt tidningsredaktör)
Pensionskostnader
Funktionärsarvoden och ersättningar
Sociala avgifter
Ovriga kostnader

-2 855 337,08

Summa

-2 469 882,70

Not 6 Externa kostnader

-279 786,56
-1 193 085,96
-1 474 110,73

Lokalkostnader
Köpta tjänster
Övriga kostnader

-2 946 983,25

Summa

-277 165,00
-703 188,06
-1 505 233,21

-2 485 586,27

Not 7 Inventarier

Ingående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar enligt plan
Utgående inventarievärde Årets
avskrivningar

1 513 208,00
-1 513 208,00

Not 8 Kapitalskyddade aktie- och räntefonder
Summa

1 513 208,00
-1 513 208,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 125 000,00

3 950 000,00

Marknadsvärdet uppgår till cirka 3 103 000 kronor

Not 9 Upplupna kostnader

Personalrelaterade kostnader
Utställningskostnader
Övriga kostnader
Summa

-350 488,86
-568 141,00
-451 013,15

-255 894,07
-561 491,00
-428 741,92

-1 369 643,01

-1 246 126,99

Bokslut 2018 för Kattförbundet SVERAK
sid 3 (av 4)
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Arsbokslut för
Sveriges Kattklubbars Riksförbund
orgnr 802007-3329

Annette Sjödin
Förbundsordförande

Eva Porat
Vice förbundsordförande

Michael W Färdigh
Förbundsekonom

Anna-Lena Berg
Avels- och hälsoledamot

Sofie Abbereus
Avels- och hälsoledamot

Britta Kjellin
Regelledamot

Lotta Kragh
Tävlingsledamot

Conny Jansson
Tävlingsledamot

Hans Boskär
Ledamot

Siv Widberg
Ledamot

sid 4 (av 4)

26

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018

Undertecknade, av SVERAKs årsmöte valda internrevisorer, har granskat förbundets förvaltning för
räkenskapsåret 2018-01-01 till 2018-12-31. Granskningen avser sista delen av mandatperioden för den förra
styrelsen samt huvuddelen av mandatperioden för den nuvarande styrelsen.
För granskningen av förbundets räkenskaper hänvisar vi till externrevisorns revisionsberättelse.

För fullföljandet av vårt uppdrag har vi granskat överlämnade protokoll, verifikationer och övriga handlingar
som lämnar upplysningar om förbundets förvaltning och ekonomi.

Våra synpunkter om förbundets förvaltning har efter varje revisionstillfälle överlämnats till SVERAKs
styrelse. Dessa synpunkter är tillfredsställande åtgärdade eller besvarade.

Vår genomförda revision ger i övrigt inte anledning till anmärkning på förbundets förvaltning.

Vi föreslår därför att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid som revisionen
omfattar.

Örebro 2019-01-26

Rolf Jonsson

Arne Grundberg

Hillevi Förhammar
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NOS Väckt fråga nr 1 till SVERAK årsmöte, rörande överlåtelseavtal, dnr 19-05-1
Bland våra medlemmar finns invändningar mot det Överlåtelseavtal som SVERAK lagt fast. Nedan presenteras ett förslag
till ändringar.
Överlåtelseavtal
Med anledningen av att SVERAKs avtal blev obligatoriska att använda vid årsskiftet gick en stor grupp oroliga uppfödare
från flera klubbar ihop i november och diskuterade för att ta fram ett avtal som känns bra för oss.
Vi märkte snart att vi önskade fler ändringar än att endast korrigera den omtalade meningen som funnits tidigare, men
fått en annan betydelse för att den är tagen ur sitt tidigare sammanhang och därför kunde få förödande konsekvenser.
Vi skickar in vårt förslag trots att den meningen nu är borttagen efterso det nyare kontraktet fortfarande saknar för oss
väsentliga saker. Vi tycker också att det ser oprofessionellt med oförklarliga bindestreck och ett stycke som hamnat på en
extra onödig sida.
Genom omröstningar har vi kommit fram till vad majoriteten skulle vilja ha med i ett avtal. De saker vi ändrat på är:
• Minskat ner mängden text på första sidan för ett snyggare intryck.
o Det mesta av texten är flyttad till sida 2.
• Tagit tillbaka rutorna om veterinärbesiktning och anmärkningar på den.
o Den kan ge säkerhet till både säljare och köpare ifall besiktningsintyget förläggs.
• Skrivit ”Hel köpeskilling erläggs senast datum” för att stycket om ersättning vid tingning ska bli lagligt.
o Det är omdiskuterat varför stycket om tingningsavgift ens finns med på överlåtelseavtalet när det endast
ska användas vid överlåtelse. Att det finns kan leda till felaktig användning av överlåtelseavtalet (dvs att
det används som ett kombinerat tingnings- och överlåtelseavtal). Om stycket ska vara kvar behövs
tidsgräns enligt jurist för att en uppfödare inte ska bli låst i oöverskådlig framtid från att sälja katten om
betalning uteblir.
• Utökat rutan för ”Övrigt” på sida 2.
o Den är utökad för att rymma annat än endast överenskommelser, bl.a. för att konsumentköplagen
hindrar de flesta överenskommelser. En ruta för att det ska vara tydligt om katten är kastrerad är tillagd
samt att det ryms mer text.
• Återinfört informationen om Konsumentköplagen.
o Stycket är taget från gamla kontraktet för att det motverkar missförstånd mellan köpare och säljare samt
hjälper de som har sämre kunskap.
• Tagit tillbaka informationen om Dolda Fel.
o Tagen från gamla överlåtelsen men är utökad för köparens säkerhet eftersom det inte tidigare varit
tydligt att säljaren måste ersätta även utan försäkring.
• Gjort en mer kompakt text av SVERAKs regler i ett mer lättläst format.
o Vi anser att stadgar i huvudsak är till för medlemmar som behöver följa dem och uppfödare eller
utställare kommer läsa reglerna mer ingående senare. En del stadgar är därför bortplockade pga att de
inte ger någon matnyttig information till majoriteten av köparna.
•
Fokus i punkt 3 ligger nu på ge information om regler som det kan vara betryggande för köpare att veta
att vi måste följa.
Vi bifogar vårt förslag av överlåtelseavtalet (2 sidor).
Det är även gjort en namninsamling som vi bifogar med underskrifter inkomna t.o.m. 7/1. Namnlistan kommer att
fortsätta fram till årsmötet och hittas på:
https://www.skrivunder.com/stodjande_av_vart_forslag_till_nytt_overlatelseavtal
Vi önskar att vårt förslag skulle kunna ersätta det liggande avtalet.
Om det inte är möjligt önskar vi att en arbetsgrupp av uppfödare med varierande kunskaper tillsätts för att komma fram
till ett optimalt avtal och att det tas hänsyn till våra önskemål.
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Sidan 1 (2)

Överlåtelseavtal
för raskatt med SVERAK-stamtavla

Avtal mellan två parter är bindande (innebär att den ena parten lämnat ett anbud som den andra parten accepterat). Generellt gäller att man måste
vara 18 år, dvs myndig, för att ingå avtal. Köp mellan privatperson och uppfödare regleras av konsumentköplagen.
För kort beskrivning av köplagar, SVERAKs grundregler och mer information - se sida 2.
Senast 30 dagar efter överlåtelse ska undertecknat ägarändrings-intyg insändas till SVERAKs kansli, Åsbogatan 33, 504 56 Borås.

Katt
Uppfödarens huvudsakliga ansvar avser kattens hälsa och funktion som sällskapskatt. Det innebär i första hand att katten ska vara frisk vid
försäljningstillfället. Om katten har någon påvisbar defekt ska det tydligt framgå av detta avtal och/eller medföljande giltigt besiktningsintyg.
Uppfödaren är skyldig att ersätta dolda fel enligt konsumentköplagen (mer information på sida 2). Uppfödaren är emellertid inte ansvarig för
hur katten utvecklas exteriört.
Kattens namn

Kön

Hane

Reg.nr i SVERAK

Ras och färg (EMS-kod)

Född

ID-nr

Hona

Kattens far

Reg.nr

Kattens mor

Reg.nr

Katten är veterinärbesiktigad - datum

Ev noteringar

Information om katten redan är försäkrad

Liv

Veterinärvård

Försäkringsbolag

Försäkringsnummer

Dolda Fel

Köpeskilling
Om inget annat avtalats sker leverans genom att köparen hämtar katten hos säljaren på överenskommen tid. Köparen betalar
katten i samband med leverans med avdrag för eventuellt tidigare erlagd handpenning. Om köparen inte såsom överenskommit
kan betala vid leveransen är uppfödaren inte skyldig att leverera katten. SVERAK avråder bestämt från kreditköp då det gäller
katt. Köparen har rätt att avbeställa katten före leveransen men kan då bli skyldig att ersätta säljaren. I detta fall rekommenderar
SVERAK att ersättning om högst 15 % av försäljningsbeloppet utgår till uppfödaren. Efter det att katten levererats har köparen
som regel inte rätt att lämna tillbaka den såvida inte köparen reklamerar katten.
Kattens försäljningspris

Summa erlagd handpenning

Handpenning erlagd datum Hel köpeskilling erlagd senast
datum

Överlåtare/säljare (uppfödare/SVERAK-registrerad ägare)
Överlåtarens namn (uppfödare/SVERAK-registrerad ägare)
Gatuadress
Tel.nr 1

Pers.nr.
Postnr och postadress

Tel.nr 2

E-postadress

Medlemskap i SVERAK-klubben

Ny ägare/köpare
Namn

Pers.nr.

Gatuadress
Tel.nr 1

Postnr och postadress
Tel.nr 2

E-postadress

Medlemskap i SVERAK-klubben

Tänk noga igenom försäljning/köp av denna katt innan ni undertecknar och tar emot/betalar handpenning/köpeskilling.
Med detta avtal, som noga har genomlästs och av vilket säljare och köpare erhållit var sitt exemplar, förklarar sig bägge parter nöjda.
Ort

Datum

Säljarens underskrift

Köparens underskrift
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Sidan 2 (2)

Överlåtelseavtal
för raskatt med SVERAK-stamtavla
Kattens namn

Reg.nr i SVERAK

Övriga överenskommelser samt annan information om överlåten katt (exempelvis påvisbar defekt eller fel).
(OBS! Att en konsuments rättigheter enligt Konsumentköplagen ej kan inskränkas)

Katten är kastrerad

Ort

Datum

Säljarens underskrift

Köparens underskrift

Kattköparen ska kunna utgå ifrån att katten är en raskatt. Detta sker
genom överlämnandet av SVERAK-utfärdad stamtavla. Utan SVERAKstamtavla (eller blanketten ”Intyg under registrering” – utfärdad av
uppfödarens kattklubb) är katten att betrakta som huskatt.
Alla av SVERAK stambokförda katter går att hitta i FindUs http://stambok.sverak.se/.
Eventuell avelsrestriktion (”Avelsförbud” och liknande) ska vara
inregistrerad i SVERAKs stambok och vara utskriven på gällande katts
stamtavla för att beaktas av SVERAK.

1. Konsumentköplag/Köplag
Rättsförhållandet mellan säljaren och köparen regleras enligt
Avtalslagen, Köplagen och/eller Konsumentköplagen.
Konsumentköplagen är tvingande och kan inte avtalas bort.
Principiellt gäller:

•

Konsumentköplagen gäller när en privatperson (som är att anse
som konsument) köper av en uppfödare (som är att anse som
näringsidkare).

•

Köplagen gäller när en privatperson köper av en annan
privatperson.

•

Köplagen gäller när en uppfödare köper av en annan uppfödare.
Eventuell tvist rörande Konsumentköplagen behandlas
främst av den kommunala konsumentvägledningen och/eller Allmänna
Reklamationsnämnden, ARN. Tvister som inte lösts på något av de
nämnda sätten behandlas av allmän domstol, tingsrätten.
SVERAK tolkar inte lagen vid tvistemål mellan köpare/säljare (SVERAKuppfödare). SVERAK agerar inte - och företräder inte enskilda personer
- i civilrättsliga tvister.

2. Dolt fel och reklamation
Konsumentköplagen innehåller utförliga definitioner på när en vara ska
anses felaktig. De viktigaste definitionerna vid kattköp är att ”varan”
anses felaktig:
•

•

om den inte stämmer överens med vad parterna kommit överens
om då det gäller art och kvalitet
om den på annat sätt avviker från vad köparen hade kunnat
förutsätta

Med ett dolt fel menas ett fel som anses ha funnits vid leveransen (och
inte noterats på besiktningsintyg) men visar sig först senare. Enligt
konsumentköplagen är en uppfödare skyldig att ersätta dolda fel i 3 år
efter leverans av 12v gammal kattunge. Det gäller oavsett om
uppfödaren har Dolda fel-försäkring eller ej.
Om felet upptäcks inom sex månader efter leveransdagen ligger
bevisbördan på uppfödaren. Från sex månader och upp till 3 år är det
däremot köparen som ska bevisa att felet funnits innan leverans.
Märk väl att alla ”fel” som uppkommer inte räknas som dolda fel.
Vid reklamation och klagomål talar köparen först med säljaren. Köparen
behöver reklamera katten inom ”skälig tid” för att kunna få rätt till
kompensation. Reklamation innebär att köparen meddelar säljaren att
köparen inte godtar varan och anger på vilket sätt varan enligt köparens
uppfattning är felaktig.
Vid reklamation kan köparen ersättas på flera sätt, vi hänvisar till
Konsumentverkets webbplats för mer information om
Konsumentköplagens innehåll.

3. SVERAKs regler vid överlåtelse samt en del grundregler
FIFe och SVERAK har regler för uppfödning, stambokföring och
försäljning/överlåtelse som varje SVERAK-uppfödare ska känna till och
följa, här kommer ett axplock av dessa.
Vi hänvisar till SVERAKs webbplats för SVERAKs fullständiga
grundregler.

Ja Nej

Vid försäljning:
Överenskommelse vid överlåtelse av katt ska vara skriftlig.
Varje överlåten katt ska:
•
Åtföljas av SVERAKs stamtavla.
•
Åtföljas av giltigt besiktningsintyg utfärdat av veterinär.
Besiktningsintyget får inte vara äldre än 7 dagar.
•
Vara ID-märkt.
•
Vara fullvaccinerad.
Kattunge får inte flytta till nytt hem innan den är 12 veckor gammal och
har blivit grundvaccinerad mot kattpest och kattinfluensa/kattsnuva,
såvida inte veterinär föreskriver annat förfarande.
SVERAK-uppfödare/föregående ägare ska vid försäljning/överlåtelse fylla i
ägarändringsintyget som medföljt stamtavlan, eller skriva ett egenhändigt
intyg om ändring av ägare. Detta intyg ska skrivas under av båda parter
och sändas i original till SVERAKs kansli snarast, dock senast 30 dagar
efter överlåtandet, för registrering av ny ägare.
Övriga regler:
En SVERAK-medlem ska behandla och vårda katter och andra djur så väl
att ingen anmärkning mot djurhållningen kan göras av myndighet. De
sätter också katter och kattungars hälsa och välfärd främst och hanterar
sin uppfödningsverksamhet sanningsenligt och med stort ansvar.
De uppfyller i övrigt på bästa sätt de förpliktelser som kan följa av
kattverksamheten samt försöker inte kringgå FIFes och/eller SVERAKs
regelverk eller beslut.
En SVERAK-uppfödare ska i sitt avelsarbete iaktta god uppfödaretik.
Detta innebär bland annat att:

•
•

Honkatten inte får fler än tre kullar inom en 24-månadersperiod
Honkatt som måste förlösas genom kejsarsnitt mer än en gång
inte används vidare i avel
•
Honkatt inte paras av annan hane inom 3 veckor från den tidigare
parningen
Det innebär också att kattungen före försäljning har en miljö som gynnar
den fysiska och mentala utvecklingen samt en god socialisering.
Kattuppfödning ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar
avkommans hälsa och välbefinnande.
De ska också i avelsarbetet undvika en parningskombination som utifrån
tillgänglig information ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder
hos avkomman. De ska inte använda en katt i avel som vid DNA-test
visar sig vara bärare av dubbla anlag för allvarlig sjukdom med fastställd
recessiv nedärvning. Katt med enkelt recessivt anlag får användas i avel
om den paras med genetiskt friförklarad katt, om detta inte står i strid
med gällande hälsoprogram.
Uppfödare måste även vara väl förtrogna med för rasen gällande
hälsoprogram samt med rasens standard, registreringsregler samt
aktuella bestämmelser i djurskyddslagstiftningen.
De måste i avelsarbetet använda katter som är inregistrerade i
SVERAKs eller andra erkända kattorganisationers stambok samt att
katten av FIFe är godkänd för registrering och är av samma ras eller
syskonras.
De arbetar för en bred avelsbas och undviker att para närbesläktade
katter såsom far med dotter, mor med son eller helsyskon med
varandra.
Avelsdjuren ska vara i god såväl fysisk som psykiskt kondition.
De håller sig uppdaterade om förändringar rörande SVERAKs stadgar
och regelverk, svensk lag och gällande föreskrifter som avser katt,
katthållning och konsumenträtt.
Ord som sänker kattens status, t ex ”billigt”, ”bortskänkes” eller liknande,
får ej omnämnas i annonser vid försäljning av katt.
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NOS Väckt fråga nr 2 till SVERAK årsmöte, rörande fodervärdsavtal, dnr 19-05-2
Bland våra medlemmar finns invändningar mot det Fodervärdsavtal som SVERAK lagt fast. Nedan presenteras ett
förslag till ändringar.
Fodervärdsavtal
En stor grupp uppfödare från olika klubbar gick i november ihop för att diskutera avtalen eftersom väldigt många
känner sig otrygga med de som finns.
Fodervärdsavtalet blev väldigt omdiskuterat med skilda åsikter om många punkter. Vi hann inte försöka
sammanställa ett förslag.
De hetast diskuterade ämnena är:
• Mängden kullar som det max får tas på både han- och honkatt.
o Varierande åsikter. Men det är väldigt många uppfödare som känner att de kan bli tvingade att
sluta importera bl.a. eftersom de föredrar att direkt sätta katten hos fodervärd för kattens skull.
Det kan innebära stora förluster för en uppfödare med t.ex. bara 2 kullar/2 överlevande
kattungar.
• Tiden som katten får disponeras kring parning.
o Många anser att det är konstigt att det inte finns dispens gällande honkatt när hon t.ex. kan gå ur
löp pga en resa på 100mil. Fodervärd för hankatt skulle istället kunna utnyttjas
eftersom ”erforderlig tid” kan vara månader.
• Utställningsrätten.
o Punkten anses både otydlig och orimlig eftersom det kan göra det omöjligt att ställa katten
utomlands. Det kan även bli problem inför svenska utställningar om det är långt mellan fodervärd
och uppfödare, samt till utställningen. Det förhindrar också uppfödare från att själv bada sina
katter inför utställning samt ens möjligheten till att göra ett avtal om det med sin fodervärd, även
om fodervärden verkligen inte vill ha ansvaret för att bada katten innan.
• Ersättning.
o Det är otydligt hur ersättning ska räknas ut enligt kontraktet, speciellt om någon kull har tagits.
Uppfödare har också reagerat på att fodervärden i vissa fall kan få en gratis katt. Det finns ingen
möjlighet att enligt överenskommelse köpa lös katten om båda parter kommer överens om att
avsluta avtalet tidigare. Många reagerade också på att enligt avtalet ska uppfödaren vara tvungen
att ersätta fodervärden om de tar tillbaka katten pga misskötsel eftersom det inte längre finns en
punkt om vanvård.
• Vite.
o Vite har diskuterats mycket eftersom väldigt många uppfödare är oroliga över möjligheten att
fodervärden skulle kunna utnyttja avtalet till deras fördel. Oavsett vad fodervärden skulle göra
om det så är parning, kastrering eller annat brott mot kontraktet så blir det inga följder för
fodervärden. Uppfödaren blir den som måste ta hem en katt som kan leda både till problem och
fördyrande kostnader eller välja att ge bort katten till fodervärden som brutit mot avtalet.
• Bristen på punkter angående hur katten ska skötas.
o Många uppfödare är oroliga över att det inte finns några punkter som gäller viktiga
avelsrelaterade saker som t.ex. utevistelse, smittorisk, vem som betalar för exempelvis
parasittester om ny katt flyttar in i hemmet. Det finns inte heller någon punkt som specificerar att
katten ska skötas enligt lagstiftningen och den tidigare om vad som gäller vid misskötsel har
ramlat bort.
Annat som diskuterats:
• "Överlåtaren ska i god tid, dock senast 30 dagar i förväg, meddela fodervärden när överlåtaren önskar
använda honkatten/hankatten för parning." - Många som har problem med hur den punkten ska tolkas.
Det finns bl.a. ingen övre gräns.
• ”Enligt detta avtal” samt ”I strid med detta avtal” - Problemet är att de meningarna inte längre har en
punkt som de syftar tillbaka på. Meningarna har funnits där för att göra kontraktet säkert, men numera
fyller de inte den viktiga funktion de hade förr. Exempelvis gällande hur katten ska vårdas, eftersom det
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•

inte finns några riktlinjer i kontraktet om hur katten ska vårdas så kan man inte heller bryta mot de,
oavsett om man rakt av bryter mot gällande lagstiftning.
För att undvika missförstånd borde det finnas en ruta där man kryssar i om katten överlåts kastrerad efter
kontraktets slut. Det har ofta blivit missförstånd på den punkten och många uppfödare är bundna av
tidigare kontrakt att inte sälja katten vidare till avel.

Vi önskar att en arbetsgrupp tillsätts för att komma fram till ett avtal som ger trygghet till både fodervärd och
uppfödare. Det avtal som finns har nästan bara fodervärdens rätt i fokus och väldigt litet skydd för uppfödare och
katt.
Vi önskar därför att arbetsgruppen består av erfarna uppfödare. Vi vill se både de som satt ut importerade katter
på foder och de som satt ut egenuppfödda eller svenskköpta katter. Det för att det märkts tydligt i diskussionerna
att de grupperna har väldigt skilda åsikter men väldigt viktiga åsikter om avtalets uppbyggnad.

ÄK Väckt fråga till SVERAKs årsmöte, rörande fodervärdsavtal, dnr 19-05-3
Fodervärdar är viktiga för många uppfödare och det är nödvändigt att ha ett bra avtal som stöder bägge parter och
som är tydligt och klart. Det avtal som uppfödare är tvingade att använda från och med 1 januari 2019 saknar
många viktiga punkter och begränsar uppfödarna väldigt mycket i andra. Vi vill därför väcka frågan att
fodervärdsavtalet ska förbättras och förtydligas. Avtalet ska ha kattens bästa i åtanke och stödja alla parter.
Föreningen Ädelkatten föreslår att en grupp tillsätts för att gå igenom avtalet ytterligare och komma med ett
förslag i augusti 2019 som skickas ut till alla klubbar på remiss så kan det nya avtalet klubbas igenom på SVERAKs
årsmöte 2020.
Föreningen Ädelkatten har skickat en lista med förslag på ändringar till SVERAKs styrelse som en grund för arbetet.
Fram till det att ett omarbetat fodervärdsavtal finns på plats kan vi använda egna avtal.
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SYDK Väckt fråga till SVERAKs årsmöte, rörande avtal, dnr 19-05-5
Till utskick nr 4/16 bifogades blanketterna avseende fodervärdsavtal, överlåtelseavtal och tingningsavtal.
Synpunkterna skulle vara Sveraks kansli tillhanda senast den 30 november 2016, dvs. drygt tre veckors svarstid.
Det nämns inte någonstans i skrivelsen eller bilagorna att styrelsen hade för avsikt att göra avtalen tvingande.
Av diskussioner bl. a. på olika forum på facebook torde det stå klart att avtalens utformning inte är förankrade och
därmed saknar stöd hos ett stort antal enskilda medlemmar i Sverak. Sydkatten anser att det är av stor vikt, rent av
nödvändigt, att om man inför tvingande regler och avtal, att detta är förankrat hos flertalet av de enskilda
medlemmarna eftersom det är de som är Sverak. På endast tre veckor kan en enskild klubb omöjligen hinna få
respons från sina medlemmar och när det dessutom inte ens nämns att styrelsen har för avsikt att göra det
tvingande att använda avtalen, kan inte styrelsen ha hanterat frågan på ett ändamålsenligt sätt. Sydkatten är i
grunden för avtal men valde att i båda omröstningarna på Sveraks årsmöte 2018 att rösta emot avtalens
genomförande. Genom att med hot om avgång framtvinga att avtalen röstades igenom torde det stå klart att
ärendet borde ha hanterats annorlunda och man skulle tillsett att ha haft en bred förankring hos klubbarna innan
ärendet lyftes vid årsmötet.
Styrelsen har via Våra Katter framfört kritik mot att synpunkter på avtalens innehåll har framförts via sociala
medier. Sydkatten vill här poängtera att man tillsammans med andra klubbar framförde sin kritik vid årsmötet;
dock tyvärr utan att få gehör för detta. Sydkatten kan inte heller av tillgängliga protokoll utläsa att styrelsen har
fått i uppdrag att ta fram tvingande avtal men betonar att vikten av att ha bra avtal behövs bl. a. för att
upprätthålla förtroendet för Sveraks uppfödare.
Det var inte bara avtalens utformning som ifrågasattes av Sydkatten vid årsmötet utan även att det exempelvis
inte reglerades hur ändringar ska göras i avtalen, som gjorde att Sydkatten röstade emot vid båda omröstningarna.
Att överlåtelseavtalet ålade uppfödaren/överlåtaren ett ansvar vid dolda fel vilka sträcker sig långt längre än vad
lagen stadgar, ett enligt Sydkatten orimligt ansvar, har styrelsen nu beaktat, varvid ändring har gjorts. Vad gäller
fodervärdsavtalen är dessa utformade med stark övervikt för fodervärdens rättigheter, exempelvis att
uppfödaren/överlåtaren inte får kastrera katten innan den övergår till fodervärdens ägo.
För att bl. a. kunna upprätthålla förtroendet för Sverak och bibehålla medlemsantalet, rekommenderar Sydkatten
att tills avtalen blivit omarbetade och har en stark förankring bland Sveraks enskilda medlemmar, ska avtalen inte
vara tvingande att använda. För att åstadkomma avtal som är ändamålsenliga och rimliga för alla parter och vara i
överensstämmelse med de lagar och regler vi har att förhålla oss till, bör arbetsgrupper tillsättas så att alla får säga
sitt. Det måste även regleras hur ändringar i avtalen görs.
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Styrelsens svar till NOS, ÄK och SYDK
Rörande blanketter/avtal
SVERAKs överlåtelse- och fodervärdsavtal har utformats med kattens bästa i åtanke, samt för att i möjligaste mån
skydda konsumenter och fodervärdar från att bli utnyttjade på olika sätt. Avtalen har varit igenom flera rundor i
styrelsen, varit ute på remiss i klubbarna, samt kontrollerats av utomstående Advokatbyrå.
Styrelsen har genom åren sett ett stort antal förskräckliga avtal och villkor som utnyttjat köpare/fodervärds
okunskap. Dessa har översänts till såväl kansliet som enskilda ledamöter för påsyn. Tidigare har vi inte kunnat
påverka vilka avtal våra uppfödare ingår med särskilt fodervärdar, men med det nya obligatoriska avtalet så har
SVERAK, på samma sätt som hundsidan haft i många år, en möjlighet att skydda enskilda och påverka synen på att
SVERAK är ett seriöst förbund som ser till så medlemmarna följer de lagar och regler vi satt upp. Vi har också en
möjlighet att med disciplinära åtgärder komma åt de som trots obligatoriskt avtal frångår reglerna och utnyttjar
andras okunskap.
Årsmötet och styrelsen har diskuterat enhetliga SVERAK-avtal under flera årsmöten, med kanske den mest
ingående diskussionen under årsmötet 2018 då regeln om obligatoriska avtal röstades igenom. Styrelsen noterar
därför med förvåning att trots de röster som höjdes i samband med förra årsmötet, så har reaktioner och åsikter
från medlemmar och klubbar lyst med sin frånvaro fram till i november 2018, två månader innan avtalen skulle
träda i kraft. Vår regelledamot tog i tillägg redan direkt efter årsmötet 2018 kontakt med enskilda medlemmar som
önskade kontakt ang avtalen, utan respons.
När reaktionen väl kom så fördes diskussionen i en privat grupp på Facebook, fortfarande utan att någon gjort en
ansats att ta upp saken med styrelsen den officiella vägen. I anledning av det bör det förtydligas att styrelsen inte
varken kan eller ska föra diskussioner om SVERAKs angelägenheter via Facebook. Däremot så noteras självklart de
synpunkter som framförs på sociala medier och dessa diskuteras sedan i styrelsen om det är påkallat. Men
SVERAKs styrelse kan inte arbeta utifrån vad ett fåtal röster på sociala medier säger, utan tar tag i frågor som
kommer in via den arbetsordning som bestämts i förbundet; via en SVERAK-ansluten klubb.
Ett exempel på detta är texten om ”dolda fel”, som av vissa ansågs kunna feltolkas. Styrelsen fick en skrivelse från
MSK, med förslag på ändring av den aktuella texten samt motivering. De flesta jurister styrelsen kontaktat om
texten i fråga ansåg att den inte kunde tolkas som ett förlängt ansvarstagande. Men styrelsen ansåg ändå att ett
förtydligande kunde vara på plats och ändrade därmed texten innan regeln om obligatoriskt avtal trädde i kraft.
I anledning av väckta frågor till årsmötet och den diskussion som förts i olika kanaler på internet gällande SVERAKs
överlåtelse- samt fodervärdsavtal, har SVERAKs styrelse åter diskuterat frågan om avtalens hantering. Det har
kunnat konstateras i efterhand att inte alla medlemmar fick information från sina klubbar om remissen och
avtalen; även vissa styrelsemedlemmar i klubbarna har uttryckt i efterhand att de inte fått den information de
hade önskat. Från uppfödare har det uttalats att de saknar vissa möjligheter, såsom avbetalning och
halvfoderskap, i avtalen.
Styrelsen har därför beslutat att tillsätta en arbetsgrupp som ska ha i uppdrag att se över nuvarande avtal, för att
se om (och i så fall hur) avtalen kan behöva förändras för att bättre passa SVERAKs organisation. Gruppen kommer
ha i uppdrag att inhämta input från klubbar, uppfödare och enskilda medlemmar angående avtalen, samt även se
över behovet av att omformulera, effektivisera och kanske även designa om avtalen.
Styrelsen uppmanar klubbar och enskilda som är intresserade av att ingå i denna arbetsgrupp att skicka en e-post
till regeledamot Britta Kjellin burmese@trymheims.se, med beskrivning av varför man är intresserad av att ingå,
vad man tänker att man kan bidra med och vilken erfarenhet man har inom kattvärlden. Skicka din ansökan senast
den 6 mars 2019.
Styrelsen anser vidare inte att nuvarande avtal ska tas bort i avvakta på eventuella ändringar, då detta skulle
innebära en återgång till tidigare oacceptabla egenkomponerade avtal, som sätter SVERAK i en negativ dager då de
används av uppfödare som marknadsför sig som SVERAK-registrerade.
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SYDK Väckt fråga till SVERAKs årsmöte, rörande avdrag av annonsbidrag och avgift för försent inlämnat
utställningsmaterial, dnr 19-05-4
Sydkatten önskar information om vilket stöd Sveraks styrelse har i reglerna för att när utställningsmaterial
innehållande bl. a. annonsunderlag efter en av Royal Canin utvald utställning, lämnas in till kansliet efter de
stipulerade 30 dagarna, innehålla 4 000 kr av de utlovade 10 000 kr i annonsbidrag från Royal Canin.
Sydkatten hade en tvåcertifikatsutställning den 21-22 april 2018 och fick information i god tid innan utställningen
att vi var en av Royal Canin utvalda klubbar och vi var utlovade 10 000 kr i annonsbidrag. Detta tackade vi
naturligtvis ja till och vår budger för annonsering och monterhyra anpassades i enlighet med detta bidrag, se
Bilaga 1.
Av olika skäl lämnades det material som ska lämnas in till kansliet senast 30 dagar efter utställningen, några dagar
för sent. Materialet lämnades in vid besök på kansliet den 25 maj 2018, dvs. 33 dagar efter utställningen. Vid detta
tillfälle fick Sydkatten även informationen att det går bra att få förlängd tid för att lämna in materialet om man
kontaktar kansliet och ber om det.
Sverak hade inga anmärkningar på det inlämnade materialet men eftersom detta kom kansliet tillhanda tre dagar
efter sista dag, debiterades Sydkatten 1 500 kr i förseningsavgift, på fakturan benämnt ”Ej komplett/ej insänt
material” samt att endast 6 000 kr av det utlovade annonsbidraget om 10 000 kr betalades ut. Synpunkter på detta
förfarande från Sveraks sida framfördes redan vid besöket på kansliet, varvid personalen hänvisade till
instruktioner från styrelsen. Senare samma dag, den 25 maj 2018, sändes ett mail till sverak@sverak.se för att få
information om var stöd för detta förfarande fanns i Sveraks regler eftersom det inte gick att utläsa någonstans,
varken i regler eller på Sveraks hemsida. Kansliet vidarebefordrade Sydkattens mail till Sveraks AU.
Den 21 juli 2018 erhöll Sydkatten svar från kanslipersonal att Sveraks styrelse hade ”kommit fram till att det ska
vara lika för alla, vilket betyder att ni tyvärr inte kan få annonsbidraget. Om ändringar ska göras på hanteringen av
utställningsmaterialet behöver ni i så fall ta upp detta till SVERAKs årsmöte från er klubb”. Samma dag, den 21 juli
2018, besvarade Sydkatten kansliets svar och däri efterfrågades vid vilket styrelsemöte Sydkattens fråga hade
behandlats och även vid vilket årsmöte detta hade avhandlats. Senare samma dag erhöll Sydkatten ett mail från
Sveraks styrelse där det angavs att svaret som Sydkatten hade fått, hade skickats av kansliet på styrelsens uppdrag
och att fråga angående annonsbidrag med mera var uppe på Sveraks årsmöte 2017.
Sydkatten besvarade styrelsens mail den 23 juli 2018 och anförde att man av årsmötesprotokollet för 2017 kunde
utläsa att DÄK var i samma situation som Sydkatten och att årsmötet biföll styrelsens förslag att vägra DÄK full
utbetalning av annonsbidraget. Sydkatten önskade fortsatt svar på var det i reglerna finns stöd för Sveraks
förfarande att utöver förseningsavgiften om 1 500 kr dessutom innehålla 40 % av det utlovade annonsbidraget.
Detta mail har Sydkatten än i dag dessvärre inte fått svar på.
Efter ovan nämnda kommunikation via mail kan Sydkatten konstatera att det har lagts till information på flera
ställen på Sveraks hemsida där det på ett ställe framgår att man för att erhålla annonsbidrag måste underlaget
vara inskickat inom 30 dagar och samtliga punkter i gällande samarbetsavtal vara uppfyllda. Oavsett om så har
gjorts, måste man även ställa sig frågan varför en klubb inte ska få den överenskomna ersättningen även om
materialet lämnas in för sent.
Sydkatten anser att Sveraks agerande saknar stöd i reglerna och att det är oskäligt att en klubb ska straffas två
gånger för ett fel, dvs. både förseningsavgiften om 1 500 kr OCH 4 000 kr avdrag på avtalat annonsbidrag. I det
verkliga livet utanför kattvärlden finns det en rättslig princip som kallas ”Ne bis in idem”, dvs. att man inte kan
straffas två gånger för samma brott. Ett beslut som styrelsen har tagit avseende utbetalningen av DÄK:s utlovade
annonsbidrag kan inte bli giltigt om det inte finns stöd i reglerna för det beslutet även om ett årsmöte senare
skulle besluta i enlighet med styrelsens beslut om att neka utbetalning. Om ett beslut har fattats av styrelsen utan
att det finns stöd i reglerna, är det fel och ska upphävas oavsett vad årsmötet senare har beslutat. Det är för
Sydkatten mycket märkligt att ett beslut har tagits på årsmötet om att en förseningsavgift om 1 500 kr för försent
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inlämnat material ska införas men styrelsen kan på egen hand besluta om att innehålla ett i sammanhanget
betydligt större belopp.
Med tanke på att det dessutom är möjligt att få förlängd tid med att inkomma med materialet efter utställningen,
synes Sveraks styrelses agerande än mer häpnadsväckande. Argumentet om att det skulle handla om att klubbar
ska behandlas lika faller med hänsyn till att de klubbar som väljs ut av Royal Canin straffas hårdare om de lämnar in
materialet för sent än de klubbar som inte tillhör de utvalda klubbarna. Annonsbidraget avser att täcka kostnad för
annons och utebliven monterhyra för det utrymme Royal Canin disponerar utan att faktureras.
Alla som har anordnat en utställning vet hur mycket arbete det krävs av föreningens medlemmar och med tanke
på att antalet som är beredda att arbeta ideellt minskar, blir arbetsbelastningen på de som arrangerar en
utställning än större. Antalet utställningar per år minskar inom Sverak och Sveraks styrelses agerande ökar inte
motivationen att arrangera utställningar, utan snarare tvärtom.
Att besluta på sätt som gjorts är enligt Sydkatten helt fel:
-

när det saknas stöd i reglerna,
möjlighet finns få förlängning med tiden att lämna in materialet,
att en klubb straffas två gånger för samma sak,
att en av Royal Canin utvald klubb straffas hårdare än en icke utvald klubb,
att en av RC utvald klubb som annonserar men lämnar in underlag för sent, drabbas lika hårt som en
annan utvald RC klubb som inte annonserar,
- ingen skada har uppstått för någon part.
Mail från Sverak där det framgår vad som har överenskommits.
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Styrelsens svar SYDK, dnr 18-05-4
SYDKs frågor gällande avdrag av annonsbidrag och avgift försent inlämnat utställningsmaterial.
Det har under många år gällt att utställningsmaterial och ev underlag för annonsering efter avhållen utställningen
skall vara kansliet tillhanda, senast 30 dagar efter utställning. SYDKs material och annons inlämnades personligen
på kansliet tre dagar efter sista datum. Det har dryftats vid ett flertal årsmöten om vikten av att
utställningsrapportering sker korrekt och inom föreskriven tid.
Styrelsen ber om ursäkt för att vi enligt er mening inte har besvarat all er konversation som det står om i er fråga.
Styrelsen har sett över informationen på hemsidan och har än mer förtydligat vad som gäller.
Styrelsen ser inga problem med att det är en förseningsavgift respektive ett avdrag då det härrör sig till två olika
saker:
• 30 dagar – Utställningsmaterial. Om materialet inkommer försent debiteras en förseningsavgift à
1 500 kr.
• 30 dagar – Annonsunderlag med ersättning från Royal Canin. T.ex urklippt annons eller ljudfil för reklam.
Om Annonsunderlaget kommer in försent eller inte alls och klubben är en av de klubbar som är en så
kallad utvald klubb kommer 6 000 kr dras ifrån ersättningen som klubben skulle erhållit från Royal Canin
på 10 000 kr. Detta innebär då att man får samma ersättning som en klubb som inte är utvald för det extra
annonsbidraget.
Eventuell förseningsavgift respektive avdrag av annonsbidrag, tillförs subventioneringen av burpoolen för de
klubbar som arrangerat utställning under innevarande år.

Fråga gällande försent inkommit annonsmaterial togs upp så nyligen som 2017 av Dalälvskatten på årsmötet 2017.
Årsmötet beslutade då att SVERAK hade gjort rätt som dragit av 6 000 kr från Dalälvskattens annonsbidrag då de
inte inkommit med annonsunderlaget i tid. I och med det så anser vi att det är ett korrekt beslut att göra ett
avdrag om 6 000 kr från SYDKs annonsbidrag, helt i linje med 2017 års årsmöte.
Att försent inkommit utställningsmaterial renderar i en förseningsavgift är något som förekommit under många år.
Det infördes av SVERAKs årsmöte redan 2002, att gälla from 020701. Det framgår tydligt på hemsidan ”Efter
utställningen” i rubriken att en avgift på 1 500 kr kommer att tas ut om utställningsmaterialet kommer in försent.
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Rapport från styrelsen
Utställningskatalog som elektroniskt dokument, dnr 16-10-66:5
Under året har ingen kattklubb valt att använda sig av elektronisk katalog. Styrelsen misstänker att det kan vara så
att då alla katter numer publiceras online, via resultatsidan i Aladdin, så känner inte klubbarna/utställarna nyttan
av att även publicera katalogen digitalt.
Flera klubbar har under året valt att man kan förbeställa kataloger. Det har underlättat beräkning av åtgång, men
även skapat merarbete med att hålla reda på inkomna förbetalningar.
Styrelsen ser ingen vinst i att fortsätta försöksverksamhet med utställningskatalog som elektroniskt dokument,
utan ser att det kan släppas fritt för arrangerande klubb att använda sig av det om klubben så önskar. Viktigt är att
det framgår av inbjudan att man avser att även ha en elektronisk katalog samt att den publiceras i sin helhet (dvs
annonser från samarbetspartners måste vara med, likväl FIFe/ SVERAKs logotyper) även i det elektroniska
formatet. Papperskatalog skall fortsatt alltid finnas tillgänglig.

Rapport från Diplomeringsgruppen; steg 2
Presentation av uppfödardiplomerings-gruppens arbete till SVERAKs Årsmöte 2019, dnr 15-05-14:14
Gruppen har under året arbetat vidare med de synpunkter som inkom vid workshopen på årsmötet 2017 och
vidareutvecklat vårt förslag till uppfödardiplomering enligt dessa. En sammanställning av årsmötets synpunkter
och hur våra förslag ser ut idag kommer att presenteras på årsmötet 2019.
Gruppen har haft möte med SVERAKs styrelse där vi haft en ingående och givande diskussion runt våra tankar,
möjliga problem och arbetet framåt. Vi har skrivit färdig den artikel till Våra Katter som vi fått i uppdrag av
årsmötet 2017 att publicera. Den kommer att publiceras i Våra Katter under våren 2019. Då kommer samtidigt en
mer ingående beskrivning att publiceras på SVERAKs hemsida. Målet med artiklarna är att ge uppfödare och
enskilda medlemmar i klubbarna möjlighet att komma med synpunkter och förslag till vårt vidare arbete. Därefter
är målsättningen att presentera ett slutligt förslag till Sveraks årsmöte 2020.
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SVERAKs styrelses förslag till avgifter 2020 och 2021
Gällande {2019)

Gällande {2020)

Förslag till ändring
(2021)

50

50

60

4500
. (2000 till årsmöte)
20 per nummer

4500
(2000 till årsmöte)
20 per nummer

5400
(2400 till årsmöte)
25 per nummer

300
400

300
400

330
450

Medlemsavgift till SVERAK
{per enskild medlem)
Minimiavgift
Prenumeration Våra Katter
för utiandsprenumeration tillkommer 15
kr per nummer
enskild inrikesprenumeration
enskild utiandsprenumeration

Gällande {2019)
Avgift för registrering i SVERAKs
o
ID-register
1500
Stamnamn
(inklusive bevis)
1000
överfört från icke-FlFe förbund
(inklusive bevis)
50
Stamnamnsbevis
Stamtavlor
per
katt
300/200**
600
l kull yngre än 3 månader
500
i kull äldre än 3 månader
import/överföring
150
150
transfer
ersättningsstamtavla (katt > 7mån)
50
ersättningsstamtavla
(katt < 7mån)
150
Huskattsbevis
'100
ersättningsbevis
"Utställarpengen"
15
(per bedömd katt)
* Gäller enskilda icke-medlemmar ** Gäller SVERAK-diplomerade uppfödare.

Förslag till
ändring (2020)

100*
Oförändrat
Oförändrat
Oförändrat
350/250**
Oförändrat
Oförändrat
Oförändrat
Oförändrat
Oförändrat
Oförändrat
Oförändrat
Oförändrat

19 år sedan sist: Senaste höjningen av medlemsavgiften till SVERAK gäller från 2002 (40->50kr)
9 år sedan sist: Senaste höjningen av stamtavleavgiften gäller från 2011 (200->300kr)
20 år sedan sist:Senaste sänkningen av prenumerationsavgiften gäller från 2006 (150->120kr
{6*20kr}). Från 2002 gällde en höjning (125->150kr). Från 2001 gällde en höjning (100->125kr)

Borås 13 januari 2019

Michael W Färdigh för SVERAKs styrelses räkning
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SVERAKs styrelse föreslår följande arvoden för verksamhetsåret 2019

Funktionärsgrupp

Förslag

Styrelse
Förbundstidningens redaction
Disciplinnämnd Internrevisorer
Arsmötets ordförande
Arsmötets sekreterare
Valberedning

240 000 (oförändrad)
55 000 (oförändrad)
12 000 (oförändrad)
10 000 (oförändrad)
4 000 (oförändrad) [inget arvode om kanslipersonal är sekreterare]
8 000 (oförändrad)

Borås 13 januari 2019

Michael W Färdigh för SVERAKs styrelses räkning
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Verksamhetsplan 2019 och budgetkommentarer
Förbundet kommer under 2019 att fokusera på framförallt följande områden
1) Mål 2022 – 10000 enskilda medlemmar i förbundet
2) Satsning på PR för SVERAK och höjning av kattens status, genom bland annat deltagande vid externa
aktiviteter, stöd till medlemsutveckling, och större synlighet utåt
3) Påbörja och fortsätta arbetet med ”on-line” hantering, ägarändring on-line, registreringsnmälan on-line,
hälsointyg on-line. Underhåll och uppdatering av Aladdin och raskatter.com.
4) Utbildningssatsning inom alla delar av förbundet
5) Planering och genomförandet av ett uppfödarseminarium
avdelning

res. 2018

budget
2018

budget 2019

prel budget
2020

02 ”Stambokföring”
04 ”PR-verksamhet”
05 ”Årsmöte”
06 ”Förbundskansli”
07 ”Internationell verks”
08 ”Utställning/burpool”
10 ”Förbundsverksamhet”
11 ”Förbundsstyrelse”
13 ”Våra Katter”
17 ”DN”
19 ”Valberedning”
21 ”Internrevision”
30 ”Samarbetspartner”
50 ”Diplomering steg två”
85 ”Assistentgrupp”
90 ”SW”
91 ”Domarkonferens”
92 ”Årets Katt”
93 ”Uppfödarseminarium”
95 ”IT & IT-underhåll”
96 ”On-line hantering”
97 ”Aladdin”
99 ”raskatter.com”

3 243 389
-25 830
-135 089
-2 252 016
-6 889
0
696 710
-435 168
-9 854
-15 770
-10 514
-20 638
31 000
0
-6 426
-26 235
-40 675
-30 940
0
-374 242
-624 710
-32 347
-100 063

3 250 000
-75 000
-230 000
-2 200 000
-40 000
0
600 000
-490 000
60 000
-33 000
-22 000
-30 000
80 000
-20 000
-20 000
-20 000
-50 000
-90 000
-20 000
-180 000
-400 000
-60 000
-30 000

3 300 000
-100 000
-200 000
-2 700 000
-40 000
0
600 000
-450 000
60 000
-33 000
-22 000
-30 000
30 000
-20 000
-20 000
0
-50 000
-40 000
-20 000
-300 000
-300 000
-75 000
-75 000

4 000 000
-120 000
-200 000
-2 800 000
-40 000
0
600 000
-500 000
60 000
-33 000
-22 000
-30 000
30 000
-40 000
-20 000
0
-50 000
-40 000
-20 000
-350 000
-300 000
-75 000
-50 000

total

-176 307

-20 000

-485 000

0

Styrelsens förslag till avgifter för 2020 och 2021 samt förslag till arvoden för 2019 återspeglar styrelsens uppfattning
att en negativ budget för 2019 och en balanserad nollbudget för 2020 är lämplig.
Förbundets totala intäkter förväntas öka något under 2018. Stambokföringens intäkter förväntas fortsätta öka svagt
under 2019 och kraftigt under 2020.
En fortsatt satsning på underhåll av förbundets datasystem bedöms vara nödvändig för att kunna fortsätta bidra till
att minska klubbarnas kostnader för utställningsarrangemang och medlemsadministration. Dessutom föreslår vi att
en kraftsatsning görs för att skapa ytterligare möjligheter för enskilda och klubbar att arbeta ”on-line” mot SVERAKs
kansli och SVERAKs databaser.
Borås 17 januari 2019
Michael W Färdigh/SVERAKs förbundsekonom
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Förbundsstyrelse

Nominerade

Tackat ja

Vice ordförande, 2 år
Sittande; Eva Porat

Eva Porat, NERK
Elisabeth Kristensson, HÄK

Eva Porat
Elisabeth Kristensson

Förbundsekonom, 2 år
Sittande; Michael Wirth Färdigh

Hans Boskär, NERK
Karin Jadesjö, ELK
Stellan Spetz, ÄK
Hillevi Förhammar, SK

Hans Boskär

Tackat nej

Valberedningens förslag

Förbundsordförande, 2 år
Sittande: Annette Sjödin, vald till 2020

* Fyllnadsval Ord. ledamot 1, 1år
Sittande: Hans Boskär
* Avhängigt utfall av val till Förbundsekonom

Eva Porat
Karin Jadesjö
Stellan Spetz
Hillevi Förhammar

Hans Boskär

Karin Jadesjö, ELK

Karin Jadesjö

Anna-Lena Berg, PK

Anna-Lena Berg

Anna-Lena Berg

Conny Jansson, JÄRVA
Cecilia Gylling, ELK
Päivi Palokangas, FMK
Annika Ågren, GEK

Conny Jansson
Päivi Palokangas

Britta Kjellin, VÄK
Birgitta Karlsson, SYDK

Britta Kjellin
Birgitta Karlsson

Nominerade

Tackat ja

Tackat nej

Valberedningens förslag

Internrevisor 1, 2 år
Sittande; Rolf Jonsson

Hillevi Förhammar, SK
Rolf Kimnäs, NERK
Marie Ryding, PK
Marie
NordbergBengtsson,Kkoj

Hillevi Förhammar
Rolf Kimnäs

Marie Ryding
Marie Nordberg
Bengtsson

Hillevi Förhammar

Revisorsuppleant 1 år
Sittande: Hillevi Förhammar

Rolf Jonsson, NERK
Hillevi Förhammar, SK
Stellan Spetz, ÄK
Rickard Elofsson, VÄK
Maja Karlsson, DÄK

Hillevi Förhammar

Stellan Spetz
Rickard Elofsson
Maja Karlsson

Rolf Jonsson

Disciplinnämnd

Nominerade

Tackat ja

Tackat nej

Valberedningens förslag

DN-ledamot 3, 2 år
Sittande; Wendy Mörk

Wendy Mörk, FMK
Birgitta Karlsson, SYDK

Wendy Mörk
Birgitta Karlsson

Wendy Mörk

DN-ledamot 4, 2 år
Sittande; Anna-Karin Lénshof

Anna-Karin Lénshof, NOS
Birgitta Karlsson, SYDK

Anna-Karin Lénshof
Birgitta Karlsson

Anna-Karin Lénshof

DN-ledamot 5, 2 år
Sittande; Malin Sundqvist

Malin Sundqvist, MSK
Birgitta Karlsson, SYDK

Malin Sundqvist
Birgitta Karlsson

Malin Sundqvist

Avels- o hälsoledamot 1, 2 år
Sittande; Anna-Lena Berg
Avels- o hälsoledamot 2, 2 år
Sittande: Sofie Abbereus, vald till 2020
Utställningsledamot 1, 2 år
Sittande; Conny Jansson

Cecilia Gylling
Annika Ågren

Conny Jansson

Utställningsledamot 2, 2 år
Sittande: Lotta Kragh, vald till 2020
Regelledamot, 2 år
Sittande; Britta Kjellin

Britta Kjellin

Ord. ledamot 2, 2 år
Sittande: Siv Widberg, vald till 2020

Internrevisorer
Internrevisor 2, 2 år
Sittande: Arne Grundberg, vald till 2020

DN-ledamot 1
Sittande: Katarina Wolffram, vald till 2020
DN-ledamot 2
Sittande: Lena Böörs, vald till 2020

17 klubbar har nominerat till valen 2019. Valberedningen har bestått av Maria Laestander, Lars Hammar
och Camilla Wester. Vi tackar årsmötet 2018 för förtroendet!
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Motioner att behandla på SVERAKs årsmöte 2019
Motioner rörande SVERAKs
stadgar för andra omröstning

M 12

STYR 8

M 13

STYR 9

M 1/2018, M11/2018
M 1/18

STYR 1/18

M 11/18

STYR 4/18

Motioner rörande SVERAKs
grundregler M 14
M 14

STYR 10

Motioner fvb till FIFe M 1 – M 5
M1

FMK 1

M2

STYR 1

M3

HÄK 1

M4

STYR 2

M5

STYR 3

Motioner rörande FIFes och
SVERAKs regler för uppfödning
och stambokföring M 15
M 15

NOS 2

Motioner rörande FIFes och
SVERAKs regler för utställning
Motioner rörande SVERAKs

M 16 – M 18

stadgar M 6 – M 13
M6
M7

STYR 11

M 17

SkKK 2

M 18

FMK 2

NOS 1
HÄK 2

M8

STYR 4

M9

STYR 5

M 10

STYR 6

M 11

M 16

Övriga motioner M 19 – M 20
M 19

SkKK 1

M 20

ÖSTK 1

STYR 7

Motioner för andra röstning kommer vid bifall av årsmötet 2019 vara gällande omedelbart

Fet, kursiv = ny text. Överstruken text = borttagen text.
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Motion rörande SVERAKs stadgar M 1/18 och M11/18,
2:a röstning
M 1/18

STYR
1/18

SVERAKs stadgar
4.11 och 5.1

Bifall ☐

Avslag

☐

Avstår

☐

Dragen ☐
Bordl ☐

Ändring av text:

5.1.1 Styrelsens sammansättning
Förbundsstyrelsen består av:
• Förbundsordförande
• Vice förbundsordförande
• Förbundsekonom
• PR-ledamot
• Regelledamot
• Utställningsledamot 1
• Utställningsledamot 2
• Avels- och hälsoledamot 1
• Avels- och hälsoledamot 2
• En suppleant
• Ordinarie ledamot 1
• Ordinarie ledamot 2

Vid förfall för ledamot träder suppleant in. Avgår ledamot före mandattidens utgång träder
suppleant in i dennes ställe för tiden till och med nästföljande årsmöte.
Under pågående mandatperiod kan förtroendevald i SVERAKs styrelse inte samtidigt
inom förbundet ha ett arbetstagarförhållande som anställd eller uppdragstagare.

5.1.2 Styrelseledamöters funktioner

PR-ledamot
Med inriktning mot intern och extern PR.
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Ordinarie ledamöter
Ledamöter utan personvalt ansvarsområde

I fråga om andra funktioner än personvalda, samt vid förfall och vid ledamots
avgång i förtid, konstituerar styrelsen sig själv.

5.1.4 Styrelsemöten
SVERAKs styrelse är beslutför då mer än hälften av de röstberättigade är närvarande. För
alla beslut krävs att mer än hälften av samtliga närvarande ledamöter är ense om
beslutet.

4.11 Ärenden
13. Val av:
a) förbundsstyrelse, inkl förbundsordförande, förbundsekonom, och övriga ledamöter och
styrelsesuppleanter

Val
Samtliga val sker för en mandattid av två år med växelvis val, om inget annat anges.
Suppleanter väljs för en mandattid av ett år.
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Motivering:

Suppleant: Idag blir suppleanten kallad till samtliga styrelsemöten och ska ta del av och
sätta sig in i samma material som ordinarie ledamöter. Vid mötet ska suppleant vara
beredd att gå in vid förfall för ordinarie ledamot och rösta i samtliga frågor. Om samtliga
ordinarie ledamöter är närvarande kan suppleant fortfarande ha åsikter, men denne har
inte rätt att rösta. Trots att suppleant har satt sig in i ärendet och har en åsikt, så blir
resultatet av att inte kunna rösta, att åsikten inte får någon ”tyngd”. Styrelsearbetet måste
baseras på att samtliga ledamöter är jämställda och har lika stor möjlighet att påverka. I
tillägg är ett år för kort tid för en styrelsemedlem/suppleant att sitta i en styrelse, speciellt i
en funktion där man förväntas kunna gå in i nästan alla styrelsefunktioner.

PR-ledamot: Ansvar för PR åligger hela styrelsen, då det finns inslag av PR inom samtliga
arbetsområden. I större sammanhang ska ordförande/vice ordförande representera
förbundet, men vid olika arrangemang, myndighetskontakter, osv, är den deltagande
ledamoten ansvarig för hur förbundet representeras. Om en ansvarig PR-kontakt ska
utses, så kan detta göras inom styrelsen. På det sättet utesluts inte en redan personvald,
som kanske är bäst lämpad för uppgiften, från posten som PR-ansvarig.

Jämnt antal ledamöter: Med en ökning till 10 ledamöter måste 6 st närvara för att få en
beslutsför styrelse, mot tidigare 5 st, enligt 5.1.4 första meningen. Det betyder som mest 4
frånvarande, vilket är samma antal som tidigare. Vidare står i 5.1.4 att mer än hälften av
alla ledamöter ska vara ense för ett giltigt beslut. Det betyder att en styrelse idag är
beslutsför med 5 närvarande ledamöter. Det betyder också att (i en styrelse med bara 5
närvarande) ett beslut idag kan stoppas av en enda ledamot. Genom att ändra till minst
hälften av de närvarande ledamöterna, så elimineras denna risk. Förändringen i röstetal
blir trots ändringen minimal. Idag krävs minst 5 röster oavsett antalet närvarande
ledamöter. Vid en förändring till närvarande ledamöter blir det minsta möjliga antalet röster
4, (vid 6-7 närvarande ledamöter). Vid 8-9 närvarande ledamöter krävs som tidigare 5
röster och vid samtliga 10 närvarande ledamöter krävs 6 röster för beslut. Någon risk för
lika röstetal eller behov av utslagsröst finns alltså inte.
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M
11/18

STYR
4/18

SVERAKs stadgar
4.4

Bifall ☐

Avslag

☐

Avstår

☐

Dragen ☐
Bordl ☐

Ny text:

Motioner och motionsrätt
…
SVERAKs styrelse har rätt att inkomma med maximalt tio motioner rörande regler för
behandling under årsmötet. Utöver dessa tio motioner har SVERAKs styrelse rätt att
inkomma med ytterligare motioner som berör SVERAKs stadgar och ordningsregler
SVERAKs Disciplinnämnd har rätt att inkomma med maximalt två motioner för
behandling under årsmötet. Motionsrätten gäller endast i frågor gällande DNs
regler, arbete och rutiner.
Motivering:

I frågor gällande DN är det viktigt att de självständigt kan lägga förslag till årsmötet i frågor
gällande deras eget arbete. I dagsläget måste DN be styrelsen att utforma och lägga
motioner åt dem, vilket inte främjar det självständiga arbete som DN är valda att utföra för
förbundet. En disciplinär funktion bör åtföljas av en möjlighet att påverka och förbättra sina
egna arbetsvillkor, utan styrelsens inblandning.
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Motioner för vidarebefordran till FIFe, M 1 – M 5
M1

FMK 1

FIFes och
SVERAKs regler
för utställning

Bifall ☐

Avslag

☐

4.9.1 och 4.9.3

Avstår

☐

Dragen ☐
Bordl ☐

Ny text:
4.9.1 Nominering till Best in Show (NOM)
…
Huskatter får ha 4 nomineringar, som inte får åldersindelas:
• hane korthår
• hona korthår
• hane långhår
• hona långhår

4.9.3 Best in Show (BIS)
…
Huskatter kan ha BIS-titlar för;
• Best in Show huskatt korthår

•

Best in Show huskatt långhår

Motivering:

Huskattsklassen är en internationell klass. Trots detta har de olika FIFe-förbunden egna
nationella regler kring huskatters NOM och BIS, samtidigt som FIFe har gemensamma
regler kring NOM och BIS på Vinnarutställningarna. För att få även huskattsklassen lika i
hela FIFe, föreslår vi att det ska bli samma regler gällande huskatt även på nationell nivå.
Detta innebär även att SVERAKs egna nationella regler i dessa punkter blir inaktuella.

Styrelsens förslag till beslut: Bifall

50

M2

STYR 1

FIFes och
SVERAKs regler
för utställning

Bifall ☐

Avslag

☐

Avstår

☐

Dragen ☐
Bordl ☐

4.9.2
Ny text:
4.9.2 Villkor för nominering till Best in Show
…
Utställd katt måste ha uppnått minst 97 poäng. För huskatt gäller att katten ska
motsvara nomineringskvalitet.
…

Motivering: Styrelsen anser att det bör framgå tydligt i FIFes utställningsregler att s.k.
”nomineringskvalitet”, alltså en exteriör och kondition som motsvarar 97 poäng, även
gäller för huskatt.

Bifall ☐

M3

HÄK 1

Avslag

FIFe Statutes 2.6

☐

Avstår

☐

Dragen ☐
Bordl ☐

Ändring av text:

Members of the FiFe undertake not to allow their members to
-

take part, directly or indirectly in shows organized by non-Fife associations;
exceptions with respect to participation at shows listed in § 8.2 of the Show Rules,
to be actively involved in non-Fife associations as a functionary or as a judge.

Conflicting Memberships

No person shall be eligible to serve as an Officer of the FIFe Association Board, a
member of a FIFe commission or delegate to the FIFe General Assembly, who is a
member of a club or association affiliated with or a member of an organization,
organized for purposes or objects similar to those of this Association.
Motivering:

Artikel 2.6 i FIFes statuter i nuvarande lydelse ska utgå då
•

•

Den strider mot 2 kap. 1 § Konkurrenslagen (2008:579), KL och artikel 101 i Fördraget om den
Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), se bl.a. Marknadsdomstolen dom 2012:16 och beslut av
Europeiska Kommissionen den 8 december 2017.
Det saknas konkurrensrättsligt godtagbara skäl till att regeln, genom dispensförfarande, kan
upprätthållas.
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•
•

Stadganden som strider mot lagstiftning är ogiltiga, jmf när lagen om ekonomiska föreningar trädde
i kraft den 1 juli 2016 och innebar att vissa stadgar i bl.a. bostadsrättsföreningar blev ogiltiga.
SVERAK:s disciplinnämnd har i yttrande i ärende Dnr. 17-10-88:7 angett dels att stadgandet 2.6 är
otydligt då det bl.a. inte framgår vad som menas med ”non-FIFe-associations” och dels uppmanat
SVERAK:s styrelse att arbeta för att paragrafen tas bort då den är otidsenlig och
integritetskränkande.

I protokoll fört vid möte den 13 januari 2018 i styrelsen för FIFe, punkt 6.1 c, framgår att
SVERAK sänt styrelsen information om att en av deras medlemmar var aktiv i en nonFIFe organisation (CFA). Styrelsen beslutade att detta stod i strid med artikel 2.6 av
statuterna. Av protokollet framgår inte vilken aktivitet som avses, vilket underlag som legat
till grund för beslutet och den beslutet rör har inte fått möjlighet att yttra sig.

Genom textens utformning undanröjs helt intressekonflikter vad avser valbarhet till
styrelsepost i FIFe och övriga positioner i de till FIFe knutna kommissionerna såsom
Breed Council etc., liksom möjligheten att delta som delegat vid FIFe General Assembly.
De övervägande som gjorts avseende textens utformning är att så länge begreppet
functionary och non-FIFe association inte är definierat bör regeln utformas som en
intressekonfliktsregel. Det kan redan nu framhållas att en definition som innebär att man
är förhindrad att delta i arrangemang av andra förbuds utställningar som exempelvis Entry
Clerk eller Master Clerk är konkurrensrättsligt ogiltiga.

Föreslaget till ny text till stadgandet i FIFe statues 2:6 kommer inte att hindra de enskilda
kattklubbarna från att självständigt kunna ställa krav på sina medlemmar om lojalitet i de
situationer där det behövs för klubbens verksamhet, så länge kraven inte strider mot
konkurrensrätten. Det är dock inte möjligt att generellt och på förhand förbjuda deltagande
i verksamheter i en non-FIFe association. Utformningen av en lojalitetsplikt måste
nämligen vara nödvändig och proportionerlig för att uppnå det legitima syftet för att en
sådan begränsning ska accepteras konkurrensrättsligt. De enskilda kattklubbarna har
redan idag mandatet att självständigt avgöra beviljande av medlemskap i klubben utifrån
sina stadgar. De enskilda kattklubbarna får då avgöra om de som medlem vill godta
personer med medlemskap i en non-FIFe association, vilket enligt nuvarande ordalydelse
av artikel 2.6 även omfattar exempelvis raskattklubbar. Upplysningsvis har SVERAK vid
årsmötet 2018 uppgett att ”Det är redan idag möjligt att vara medlem i andra förbund
samtidigt som man är medlem i FIFe utan att söka dispens”. Det blir också upp till de
enskilda kattklubbarna att göra avvägningen om eventuella innehav av styrelseposter i en
non-FIFe association står i intressekonflikt med kattklubbens verksamhet och stadgar.

För domare finns regler i 3.7 FIFe Rules for Judges & Student Judges avseende
deltagande som domare i en non-FIFe show.

Konkurrensrätten
Konkurrenslagen är en förbudslagstiftning och har varit det sen 1993. Lagen förbjuder
förfaranden som begränsar konkurrensen. Konkurrensrätten har som syfte att upprätthålla
en god och sund konkurrens på marknaden. Detta innebär att företag eller personer som
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bedriver en ekonomisk verksamhet inte får agera hur de vill, utan vissa beteenden som
anses konkurrenshämmande fångas upp av regleringen. Konkurrenslagen är speciell på
det sättet att det inte behöver ha inträffat en faktisk skada utan redan risken för att en
skada ska inträffa är tillräckligt för att en regel ska vara förbjuden. Den svenska
konkurrensrätten är tydligt influerad av EU-rätten, där reglerna i första hand hittas i artikel
101 och 102 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Som framgår av proposition 1992/93:56 s. 66 utgör det faktum att en organisation är att
anse som ideell inget hinder mot att tillämpa konkurrensreglerna.

Även missbruk av dominerande ställning är förbjudet enligt regleringen, det är med andra
ord inte förbjudet att inneha en dominerande ställning, utan det är missbruket av
densamma som förbjuds. Det innebär att det ställs högre krav på att det regelsystem som
tillämpas av ett organ med dominerande ställning, inte riskerar att vara
konkurrensbegränsande, än vad det gör på ett organ som inte har en dominerande
ställning.

Marknadsdomstolens dom 2012:60
I Svenska Bilsportförbundet (SBF) stadgar fanns angivet i G 7.1 att ”Innehavare av SBFlicens har inte rätt att anmäla sig till eller delta i bilsportstävling som inte är sanktionerad
av SBF i den mån att deltagandet anses bestraffbart enligt Riksidrottsförbundets stadgar
kap. 12 Förbundsbestraffning”. Vidare framgick av G. 7.2 att ”Det är inte tillåtet för
innehavare av funktionärslicens, utfärdad av SBF, att inneha uppdrag vid bilsportstävling
som inte sanktionerats av SBF, i den mån att deltagandet anses bestraffbart enligt
Riksidrottsförbundets stadgar kap. 12 Förbundsbestraffning”.

Marknadsdomstolen fann att reglerna begränsade marknaden för anordnande av
bilsportstävlingar på ett märkbart sätt och bedömdes inte kunna rättfärdigas med hänsyn
till principen om idrottens särart eller på något annat sätt. Domstolen fann att reglerna
stred mot den svenska konkurrenslagen och EUF fördraget. SBF:s invändning om att
sanktionsregeln tillkommit för att värna den egna organisationen saknade enligt domstolen
betydelse liksom möjligheten att få verksamheten sanktionerad i förväg.
Marknadsdomstolen förbjöd SBF att vid vite om en miljon kronor att tillämpa de s.k.
lojalitetsklausulerna, eftersom dessa var konkurrensbegränsade.

Domstolen uttalade även att genom blotta sin existens så har regeln haft inverkan på
förares benägenhet att delta i tävlingar som inte sanktionerats av SBF med hänsyn till
risken att förlora sin SBF-licens. Marknadsdomstolen angav detta som ett skäl till att
regeln hade en konkurrensbegränsande effekt.
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Domstolen gav också uttryck för att en av frågeställningarna i målet var om det principiellt
ska vara upp till varje funktionär att själv besluta om han eller hon vill medverka vid en
tävling som inte är sanktionerad av SBF. SBF har efter domen ändrat sina regler.

Europeiska kommissionen mot International Skating Union (ISU)
Frågan gällde i vilken omfattning ett huvudförbund kan utöva en exklusiv ensamrätt att
avgöra vilka tävlingar som utövare har rätt att delta i. Europeiska kommissionen fann i sitt
beslut av den 8 december 2017 att ISU genom att tillämpa regler som hindrade
deltagande i tävlingar som inte sanktionerats av ISU, så hindrade ISU andra från att
arrangera tävlingar och på så sätt hindrade ISU konkurrensen. ISU har i juni 2018 ändrat
sina regler.

Övrigt
I sammanhanget bör också framhållas målen mot FIFA, T-193/02, Laurent Piau mot
kommissionen, Reg. 2005, s. II-209 och mål C-171/05 P. Laurent Piau mot kommissionen,
Reg. 2006 s. I-37 om missbruk av dominerande ställning. Av målen framgår vikten av att
kunna motivera de regler som antas ur ett konkurrensrättsligt perspektiv så att de inte
uppfattas som ett missbruk av dominerande ställning, vilka i så fall kan ogiltigförklaras.
SVERAK:s styrelse har i styrelseprotokoll nr 5/17 angett att SVERAK helt följer
Europeiska kommissionens riktlinjer då SVERAK/FIFe inte hindrar annan organisation att
t.ex. utfärda stamtavlor eller arrangera utställning. Detta är inte korrekt. SVERAK:s
styrelse har genom sitt agerande att anmäla till disciplinnämnden Dnr. 17-10-88:7 sökt
hindra en CFA utställning i Sverige.

Styrelsens förslag till beslut: Avslag

Dagens regler hindar ingen utövare av sporten kattutställning att delta i tävlingar i annat
förbund än FIFe, så som fallet var i Europeiska Kommissionen mot ISU och
Marknadsdomstolens dom gällande SBF. I FIFes utställningsregler punkt 8 finns en regel
om ”open doors”, vilken tydligt anger att icke-FIFe medlemmar tillåts ställa ut i FIFe och
vice versa. SVERAK har alltså inte hindrat utställare att delta i utställning i annat förbund.

Inte heller har SVERAK sökt hindra en CFA utställning. En anmälan mot en enskild
medlem i FIFe kan omöjligtvis ha någon effekt på en utställning i ett annat förbund, lika
litet som en disciplinär åtgärd som CFA eventuellt skulle vidta mot någon av sina
medlemmar skulle påverka en utställning i SVERAK.

FIFe och SVERAK har för övrigt inte heller någon dominerande ställning på det sätt som
fotbollsförbundet FIFA har. FIFA har 211 medlemsländer och en helt dominerande
ställning i fotbollsvärlden. Antalet organisationer anslutna till FIFe är 43, I CFA är antalet
400 och i WCF 280.
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Det ska också noteras att det är möjligt att söka dispens om man tror att man kommer att
hamna i en situation där man riskerar att bryta mot dagens regler, sådan dispens har
normalt beviljats.

M4

Bifall ☐

STYR 2

FIFe Statutes 5.4

Avslag

☐

Avstår

☐

Dragen ☐
Bordl ☐

Borttagning av text:
5 The Executive Board
5.4 The executive board shall notify Members of all elections and eventual vacancies.
Nominations of candidates must reach the Executive Board no later than sixty (60) days
prior to the date of the General Assembly. The names of all candidates will be listed on
the agenda.
No other candidates shall be eligible for election, unless there is no available
nominated candidate for a certain position. If, for any reason, a position is missing
candidates, Members attending the General Assembly can nominate candidates for
this position.
Motivering: Idag kan inte nomineringar från golvet göras under FIFes GF på grund av
denna regel. Detta innebär att om en föreslagen person skulle bli förhindrad i sista
minuten att ställa upp och det inte finns andra föreslagna till posten så står posten vakant
till nästa år, det gäller även ordförande och kassörsposten.
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M5

STYR 3

Bifall ☐

FIFe Statutes 6.1
och 7.1

Avslag

☐

Avstår

☐

Dragen ☐
Bordl ☐

Borttagning av text:
6 Commissions

6.1 The Commissions shall consist of individuals selected for their abilities and elected by
the General Assembly for a period of three years. Such individuals must be members of a
FIFe Member. One third of the members of each Commission shall stand for reelection annually.
…
7 Controllers
7.1 Two Controllers and two Assistants, elected by the General Assembly for a period of
three years, shall control the accounts and the balance sheet of the FIFe and
subsequently prepare a report on their findings for the General Assembly. They may not
be members of any other official body of the FIFe.
One third of the Controllers and Assistants shall stand for re-election annually; one
Controller each year one and two, and two Assistants year three.
The Controllers have the right to inspect the books and other documents kept by the
treasurer at any time.
Motivering: Samtliga positioner inom FIFe har en mandattid om tre år, men det är endast
val till FIFes styrelse som sprids ut över tre år. Såväl Kommissionerna som Revisorer och
Revisorssuppleanter väljs samtliga samma år. Detta innebär att om man under ett år
skulle byta ut samtliga personer i en kommission, eller båda revisorerna, så resulterar det
i en instabil situation där man kan bli tvungen att ”uppfinna hjulet” på nytt. Sveraks
styrelse anser att det är naturligt att man varje år endast byter ut ett fåtal personer i dessa
viktiga funktioner, för att på så sätt skapa en stabilitet och kontinuitet i arbetet.
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Motioner rörande SVERAKs stadgar, M 6 – M 13
M6

Bifall ☐

NOS 1

Avslag

☐

Avstår

☐

Dragen ☐

SVERAKs stadgar
5.1

Bordl ☐

Tillägg:
SVERAKs stadgar 5.1 Förbundsstyrelse
……………….
Ledamot som avgår under en mandatperiod, kan inte väljas in under närmast
kommande två (2) valperioder, sammantaget fyra år.
Motivering:

Avgår styrelsemedlem under mandatperioden, har man förbrukat sin plats, och ledamot
skall inte kunna återinväljas.

Styrelsens förslag till beslut: Avslag

Styrelsen anser att årsmötet, som är vårt yttersta beslutande organ och suveränt i vår
förening, är tillräckligt kompetent att avgöra vem som är bäst lämpad att ingå i styrelsen.
Med en sådan regel i våra stadgar kan inte en person som t.ex lämnat sin plats på grund
av sjukdom eller annan plötslig privat händelse väljas in kommande två perioder, även om
situationen som föranledde avgången var oförutsedd och personen skulle vara en stor
tillgång i styrelsen. I tillägg skulle regeln i princip omöjliggöra för en person i styrelsen att
under mandatperioden kandidera till annan position.
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M7

HÄK 2

SVERAKs stadgar
Ny paragraf

Bifall ☐

Avslag

☐

Avstår

☐

Dragen ☐
Bordl ☐

Ny text:

I varje region ska det finnas minst ett och högst tre regionombud. Ombudet utses
av de i respektive region ingående kattklubbarna för en tid av två år.
Regionombudens namn ska anmälas till SVERAK:s styrelse senast vid utgången av
april månad jämna årtal. Namnen ska publiceras på SVERAK:s hemsida.
Motivering:

Av Cirkulärskrivelse utskick nr 3/18 och SVERAK:s styrelseprotokoll nr 3/18 framgår att
många enskilda medlemmar, av sin kattklubb, hänvisas till SVERAK:s kansli för att få sina
frågor besvarade istället för att kattklubben hjälper medlemmen ifråga. Detta har inneburit
en mycket hög belastning på kansliet.

Det har vid ett antal årsmöten visat sig att antalet motioner minskar, styrelsens förslag
saknar bred förankring eller är inte tillräckligt väl förberedda. De motioner som lämnas är
ofta snävt utformade och tar inte sikte på att på ett mer övergripande sätt föreslå
förändringar.

De till SVERAK anslutna klubbarna är idag indelade i åtta regioner. Antal kattklubbar inom
respektive region varierar mellan två till tio stycken, totalt 44 stycken. Genom att
regionombuden ska fungera som en kunskapskälla och en förmedlande samt
sammanhållande länk mellan varandra och kattklubbarna i regionen samt mellan
kattklubbarna och SVERAK:s styrelse, underlättas och utökas kontakterna mellan
medlemsklubbarna och mellan medlemsklubbarna och SVERAK:s styrelse. Dessutom kan
regionombuden fungera som ett stöd för kattklubbarna i regionen när klubben inte själv
kan besvara medlemmarnas frågor och bidra till att SVERAK:s kansli avlastas.
Regionombuden ska inte ersätta de idag etablerade formella kontaktvägar som SVERAK
har utan syfta till att öka antalet kontaktytor, informationsflöde, idéutbyte,
kunskapsöverföring och problemidentifiering mellan medlemsklubbarna och
medlemsklubbarna och SVERAK. Genom detta skulle en mer behovsdriven och snabbare
utveckling kunna uppnås av förslag från klubbarna och SVERAK:s styrelse.
Regionombuden förväntas följa utvecklingen i regionen vad avser medlemsantal,
genomförda aktiviteter m.m. Ytterligare en uppgift är att verka för förankring av förslag från
SVERAK:s styrelse samt beslut av SVERAK:s årsmöte.

Ett sätt att arbeta på är exempelvis att ha en Facebook sida där respektive regionombud
agerar administratör. SVERAK skulle, istället för kurser för förtroendevalda, kunna utbilda
regionombuden som i sin tur förmedlar kunskapen till relevanta aktörer i regionen.
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Styrelsens förslag till beslut: Avslag

Styrelsen uppmuntrar all form av samarbete mellan klubbar och ett lysande exempel på
sådant samarbete är KLISA. Det finns inget i våra stadgar idag som hindrar klubbar från
att samarbeta på det sätt som framgår av motiveringen. Styrelsen anser emellertid att ett
samarbete mellan klubbar måste bygga på frivillighet för att vara framgångsrikt; krav i våra
stadgar ska inte bestämma vilka de olika medlemsklubbarna ska samarbeta med.

SVERAKs stadgar

M8

Bifall ☐

Avslag

STYR 4 Ny paragraf 3.8

☐

Avstår

☐

Dragen ☐
Bordl ☐

Ny text:

3.8 Inaktiv medlemsklubb
En SVERAK-ansluten klubb som inte deltagit på SVERAKs årsmöte eller arrangerat
utställning under tre på varandra följande år ska förklaras inaktiv.
Inaktiv klubb som önskar aktiveras på nytt kan ansöka om detta till årsmötet. Vid
sådan ansökan ska klubben sända delegater till årsmötet. Inaktiverad klubb som
inte vidtagit rättelse inom två år från inaktivering utesluts ur förbundet.
Motivering:

Vi har idag klubbar som år efter år inte varken håller utställningar eller deltar på årsmöten.
Styrelsen anser att en klubb som inte på någon av dessa sätt visar sig vara aktiv under tre
på varandra följande år ska förklaras inaktiv. Styrelsen önskar att samtliga
medlemsklubbar ska delta aktivt i arbetet mot att få fler medlemmar och på det sättet
stärka SVERAK som organisation. De klubbar som aktivt deltar i SVERAKs arbete ska
också gynnas i förhållande till inaktiva klubbar.
En inaktiv klubb kan genom att delta på årsmöte förklaras aktiv igen. Om så inte görs
måste man anse att klubben inte längre är en del av förbundet och klubben ska då
uteslutas.
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M9

STYR 5 SVERAKs stadgar

Bifall ☐

Avslag

☐

Avstår

☐

Dragen ☐
Bordl ☐

3.4
Ny text:
3.4 Avstängning - enskild medlem

Ett av länsstyrelsen meddelat djurförbud, riktat mot enskild medlem, leder till
omedelbar avstängning från all SVERAK-verksamhet. Avstängningen gäller även
andra myndiga enskilda medlemmar i samma hushåll samt personer med
gemensamt stamnamnsinnehav, om inte särskilda skäl talar emot detta.
Motivering:

Ett djurförbud meddelas bara vid synnerligen grov misskötsel av djur, t.ex efter dom om
djurplågeri eller när någon visat sig vara uppenbart olämplig att ha hand om djur. Det är
således naturligt att ett meddelat djurförbud ovillkorligen ska leda till avstängning från all
SVERAK-verksamhet. Avstängningen bör även sträcka sig till alla myndiga medlemmar av
samma hushåll, då dessa måste anses ha ett ansvar för välfärden för de djur som finns i
hushållet. Samma gäller personer med gemensamt stamnamnsinnehav; man är ansvarig
för djurvälfärden inom sitt eget katteri. Det måste även förhindras att uppfödning inom
SVERAK drivs vidare av den avstängde i annan persons namn.

M 10

STYR 6 SVERAKs stadgar

Bifall ☐

Avslag

☐

Avstår

☐

5.1.3

Dragen ☐
Bordl ☐

Borttagning av text:
5.1.3 Styrelsens ansvar
SVERAKs styrelse utser, i samråd med förbundstidningens redaktör, en tidningsredaktion.
[5.1.1]
SVERAKs styrelse utser, i samråd med webbredaktör, en webbredaktion. [5.1.1]
SVERAKs styrelse ansvarar för att bemanningen av SVERAKs kansli stämmer med behov
och ekonomi vad gäller antalet anställda och deras kompetens. [5.10]
Motivering:

Ansvaret för webbsida ligger sedan några år på kansliet och någon
webbredaktör/webbredaktion utses därmed inte längre på samma sätt som tidigare.
Texten föreslås tas bort helt.
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M 11

STYR 7 SVERAKs stadgar

Bifall ☐

Avslag

☐

Avstår

☐

Dragen ☐
Bordl ☐

5.4
Tillägg:
5.4 Revisorer

SVERAKs internrevisorer består av två ledamöter och en suppleant. Samtliga väljs av
årsmötet.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper, årsmötes- och
förbundsstyrelseprotokoll, DN-ärenden och övriga handlingar.
Revisorerna ska granska SVERAKs styrelses förvaltning och räkenskaper samt
disciplinnämndens arbete för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till
SVERAKs styrelse överlämna revisionsberättelse som ska bifogas kallelsen till årsmötet.
Förbundet ska anlita godkänd revisor för den ekonomiska revisionen.
Motivering:

DN har en viktig funktion i förbundet genom sin granskning av medlemmar som av olika
grunder anmälts för brott mot SVERAKs och FIFes stadgar och regler. Att deras arbete i
sin tur granskas, på samma sätt som styrelsens, framstår som naturligt då även DN
beviljas ansvarsfrihet av årsmötet.

M 12

Bifall ☐

Avslag

☐

Avstår

STYR 8 SVERAKs stadgar
Ordningsregler

☐

Dragen ☐
Bordl ☐

6.1 ny punkt
Tillägg:
6. SVERAKs stambok
6.1 (e) Kattens ID-nummer ska framgå av kattens veterinärmedicinska intyg.

Motivering:

Att veterinärintyget innehåller ID-nummer är viktigt utifrån identifieringsmöjlighet vid bl.a.
utställning.
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M 13

STYR 9 SVERAKs stadgar

Bifall ☐

6.2 d

Avslag

☐

Avstår

☐

Dragen ☐
Bordl ☐

Tillägg:
6. SVERAKs stambok
6.2 (d) Person som ansöker om stamnamn måste som såsom huvudinnehavare måste vara
myndig, samt kunna visa grundläggande kunskaper om SVERAKs/FIFes stadgar och regler.

Motivering:

Sveraks styrelse anser att det inte bara är önskvärt utan nödvändigt att personer som
ansöker om stamnamn kan visa att de har grundläggande kunskaper om vårt regelverk,
eller i vart fall kan visa att de vet var de kan hitta informationen. Flera FIFe-medlemmar
har nationella regler med krav om kunskap om de regler man som FIFe-registrerad
uppfödare ska känna till, innan ansökan om stamnamn vidarebefordras till FIFe. Kraven är
olika i olika förbund, men bl.a handlar det om krav om deltagande på heldags föreläsning
på plats, skriftlig försäkran om att man läst och förstått regler, brev med beskrivning av
framtida planer, krav om genetikkurser, hembesök av veterinär, m.m.

Genom att införa tillägget i regeln tydliggörs att man som uppfödare är skyldig att kunna
och följa de regler som finns i förbundet.
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Motioner rörande SVERAKs grundregler, M 14

M 14

STYR
10

SVERAKs
grundregler

Bifall ☐

Ny paragraf 2.1.9

Avslag

☐

Avstår

☐

Dragen ☐
Bordl ☐

Ny text:
2. Uppfödaretik

2.1.9 Uppfödare som föder upp tre eller fler kullar per år ska ha § 16-tillstånd från
Länsstyrelsen.
Motivering:

Motionen har tillkommit efter att SVERAK fått en fråga från Länsstyrelsen i Halland
angående om förbundet har något informations- eller kontrollsystem för att se till att
uppfödare som föder upp tre eller fler kullar per år inte begår en lagöverträdelse. Styrelsen
kan konstatera att våra regler inte anpassats till gällande lagstiftning på denna punkten. Vi
kan också konstatera att kunskap om regeln saknas hos en del uppfödare, vilket kan leda
till tråkiga konsekvenser som egentligen kunde undvikits om denna regel varit tydligare i
SVERAK. Som seriöst förbund bör SVERAK se till så våra regler sammanfaller med krav
som ställs i svensk lagstiftning och se till så våra uppfödare uppmärksammas på regeln.

Ett införande av regeln innebär inte per automatik att klubbarna ska ha någon
kontrollfunktion gällande tillståndet. Det kan snarare ses som en information som t.ex.
avelssekreterare kan luta sig mot för att upplysa uppfödare om skyldigheten att ha sådant
tillstånd.
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Motioner rörande FIFes och SVERAKs regler för
uppfödning och stambokföring, M 15

M 15

NOS 2

FIFes och
SVERAKs regler
för uppfödning och
stambokföring

Bifall ☐

Avslag

☐

Avstår

☐

Dragen ☐
Bordl ☐

4.5 Nytt nationellt
tillägg
Ny text:

4.5 Stamtavla

Vid utförandet ska stamtavla som minst innehålla följande information för berörd katt:
…
Nationellt tillägg
Ruta/fält avsedda för ID märkning, grundvaccinering, navelbrock, hörselstatus samt
kastrering/sterilisering.
Allt måste vara signerat av veterinär eller annan behörig person.
Motivering:
Stamtavlan är ett värdebevis och på den ska kattens viktigaste medicinska status finnas.
Dessa uppgifter ska följa med katten hela dess liv tillsammans och på stamtavlan.
Ett vaccineringskort är inte en värdehandling.
Styrelsens förslag till beslut: Avslag

Stamtavlan ser idag inte ut på ett sätt som möjliggör denna regel. Dagens stamtavla följer
de riktlinjer som finns i FIFes regler.

Kattens stamtavla (registreringsbevis) är en värdehandling. Som sådan ska den inte dras
fram och tillbaka och skrivas i av flera olika personer. Den ska inte ändras av annan än
utfärdaren: SVERAK.

Idag är det få uppfödare som beställer stamtavlor redan innan första vaccinationen;
grundvaccinationen ligger därmed ofta i ett helt annat dokument som veterinären
tillhandahåller. Om man då i tillägg väntar med ID-märkning till andra vacc, så är det idag
egentligen bara uppfödaren som vet vilket vacc-kort som tillhör vilken kattunge. Att kräva
att grundvaccinet ska in i stamtavlan betyder att uppfödare tvingas beställa stamtavlor i
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mycket god tid innan första vaccinering, vilket kommer innebära problem för uppfödare
med kullar som föds innan semesterstängning på kansliet. Vidare har de flesta
navelbråcksintyg som inkommit till SVERAK de senaste åren inte varit införda på
stamtavlan, utan i besiktningsintyget.

I tillägg, om man har beställt stamtavlor innan ID-märkning, så klistrar uppfödaren själv rätt
remsa i rätt stamtavla. Något krav på att veterinär ska klistra denna och signera finns inte
och har inte funnits på tidigare stamtavlor. Detta har inte ändrats sedan ändringen till nytt
utseende på stamtavlan.

SVERAKs egna vaccinationsintyg täcker upp allt som räknats upp i motionen och mer
därtill. I denna kan man själv fylla i alla uppgifter om katten på datorn och skriva ut, redan
innan första vaccinationen, så man får alla vaccinationer på samma ställe. Att ha en
stamtavla med plats för grundvaccin (enligt förslaget) gör inte att man slipper ytterligare
vaccinationskort; redan efter ett år kommer man vara tvungen att ha ytterligare ett papper.
Genom att använda SVERAKs framtagna blankett kan alla vaccinationer, inte bara
grundvaccin så som föreslås, föras in i samma dokument från början.
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Motioner rörande FIFes och SVERAKs regler för utställning
M 16 – M 18

M 16

STYR
11

FIFes och
SVERAKs regler
för utställning

Bifall ☐

Avslag

☐

Avstår

☐

Dragen ☐

1.1

Bordl ☐

Nationellt tillägg
Ändring av text:

1. Arrangerandet av nationella och internationella utställningsklasser

1.1 d. Utställningar får avhållas vilken veckodag som helst. Två utställningar får
arrangeras samma vecka.
Nationellt SVERAK-tillägg: Inga utställningar får arrangeras samtidigt som
SVERAKs årsmöte.
Klubb som arrangerar nationell eller internationell utställning under samma
helg som Kattens Dag äger rum, ska uppmärksamma denna dag särskilt i
inbjudan, ev. marknadsföring och under utställningen.
(SVERAK-notering: Kattens Dag äger alltid rum första Advent).
Motivering:
Det har visat sig att det blivit svårare att arrangera evenemang i samband med kattens
dag, bl.a på grund av brist på lokaler för ändamålet. Att dagen uppmärksammas anser
Styrelsen är viktigt varför det bör öppnas upp för möjligheten att anordna utställning även
den aktuella helgen, dock med kravet att Kattens Dag uppmärksammas särskilt inför och
under utställningen.
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M 17

SkKK 2

FIFes och
SVERAKs regler
för utställning

Bifall ☐

Avslag

Nationella
utställningsklasser

☐

Avstår

☐

Dragen ☐
Bordl ☐

Nytt nationellt
tillägg
Ny text:
5.4 De officiella FIFe-klasserna
Nationellt tillägg
Senior och veteran (Klass 15 a och b) som är ensam tävlande i klassen kan endast
erhålla titeln BIS om domaren anser att katten uppnår 97 poäng.
Motivering:

Idag erhåller en senior och veteran automatiskt titeln BIS-senior/veteran om den är ensam
tävlande och går att hantera. Den kan vara smutsig, i dålig kondition och långt ifrån
rastypisk men BIS blir den och presenteras vid prisutdelningen!
Styrelsens förslag till beslut: Avslag

Styrelsen anser att det redan framgår av regeln att katt som inte uppnår tillräcklig kvalitet
inte kan nomineras eller bli BIS, då det framgår att katten ska bedömas efter dess
standard.

67

M 18

FMK 2

SVERAKs
nationella
utställningsregler,
2.1, 2.3, 2.4, 2.6,
2.7

Bifall ☐

Avslag

☐

Avstår

☐

Dragen ☐
Bordl ☐

Ändring av text:

§ 2.1 Årets Katt
Inom SVERAK beräknas varje år följande Årets Katt-listor:
Lista Årets:
Antal som presenteras
Minsta antal poäng
1.
2.
3.
4.
5.
…

Vuxen hane
Vuxen hona
Junior/Ungdjur
Kastrat hane
Kastrat hona

3
3
5
3
3

205
205
205
205
205

150
150
150
150
150

Titeln National Winner delas ut till den katt i varje kategori som erhållit högst antal BIS. poäng på
BIV-listan, samtliga tävlingsgrupper sammanslagna oavsett ålder och kön, samt till den Huskatt
som erhållit högst poäng totalt av Huskatt långhår och Huskatt korthår.
För katt som byter:
* från junior/ungdjur till vuxen
* från junior/ungdjur till kastrerad
* från vuxen till kastrerad
räknas antalet BIS ihop.
Vid lika antal BIS, avgör den högsta enskilda tilläggspoängen.
§ 2.3 Poängberäkning lista 1-5 – vuxen, junior/ungdjur, kastrat
Poänggivande resultat
BIS Best in Show vuxen, junior, ungdjur och kastrat
NOM
BIV Bäst i variant

Poäng
55 75
45 30
40 10

Utöver de 55 75 poäng som erhålls vid bästa vuxen, junior, ungdjur och kastrat tilldelas ett
tilläggspoäng utgörande 0,01 poäng för varje närvarande katt inom respektive kategori och
tävlingsgrupp katten tävlat emot (vuxna hanar/honor, kastrerade hanar/honor, ungdjur, juniorer). För
de katter som uppnått minimumpoängen, medräknas maximalt de fem sju bästa poänggivande
resultaten (se ovan).
§ 2.4 Poängberäkning lista 6, 7, 13 och 14 – senior/veteran och huskatt senior/veteran
Poänggivande resultat
Bästa Senior/Veteran
Klassvinnare
2:a
3:a

Poäng
30
25
20
15

Utöver de 30 poäng som erhålls vid bästa senior/veteran tilldelas ett tilläggspoäng utgörande 0,01
poäng för varje närvarande senior/veteran inom respektive kategori. För lista 10/11 gäller antal
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närvarande huskattseniorer/veteraner. Det krävs att katten har erhållit poänggivande resultat från
minst 3 och högst 5 7 utställningar. De 3-5 3-7 bästa resultaten räknas och summeras.
§ 2.6 Poängberäkning lista 11 och 12 – huskatt
Poänggivande resultat
Poäng
Bästa Huskatt korthår/långhår
35
Klassvinnare
25
2:a
20
3:a
15
Utöver de 35 poäng som erhålls vid Bästa Huskatt tilldelas ett tilläggspoäng utgörande 0,01 poäng
för varje närvarande huskatt inom respektive hårlag. Det krävs att katten har erhållit poänggivande
resultat från minst 3 och högst 5 7 utställningar. De 3-5 3-7 bästa resultaten räknas och summeras.
§ 2.7 Årets BIV – Bäst i variant
En gemensam BIV-lista för vuxen, ungdjur/junior och kastrat tas fram i samtliga
färgvarianter/grupper i samtliga kategorier (I-IV), där det kan tas ut.

Minst tre och högst fem sju utställningar, där katt fått poänggivande resultat erfordras. De
3-5 3-7 bästa resultaten räknas och summeras. Listan tas fram via underlaget för
uträkningen till Årets Katt.
Motivering:

Vi anser att nuvarande uträkning är föråldrat och ville se om det gick att modernisera. Vi
anser att fem resultat är alldeles för lite då det numera oftast är två utställningar under en
helg.
Angående poängen för respektive resultat tycker vi att det ska vara större skillnad
mellan de olika resultaten. Framförallt mellan BIS och NOM.
BIV funderade vi på att inte ha med alls, då det är en uttagning som är diskiminerande mot
väldigt många färger och varianter, dvs aldrig eller sällan är mer än en eller två i en
färg/variant, men tog med det ändå, fast med en låg poäng.
National Winner vill vi också se en förändring för, så att andra än Vuxna honkatter har en
chans att få den titeln. (Sen vi började räkna tilläggspoäng per antal närvarande så har det
i stort sett bara varit dessa som tagit titeln)
Antalet BIS vore därför mer relevant.
Styrelsens förslag till beslut: Bifall
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Övriga motioner, M 19 – M 20

M 19

Bifall ☐

SkKK 1

Avslag

☐

Avstår

☐

Diplomering

Dragen ☐
Bordl ☐

Ny text:

För att kunna bli diplomerad uppfödare skall man ha aktivt deltagit på internationell
utställning minst tre (3) gånger. Det kan vara att man ställt ut egen katt eller varit
aktiv i sekretariat, prisrum eller som assistent.
Motivering:

Idag kan man bli diplomerad uppfödare utan att ha varit på en enda större utställning. Vi
anser det vara viktigt att en diplomerad uppfödare har sett andra katter i rasen och har
kontakt med andra uppfödare, och utställningar ger möjlighet till detta. Vi diskuterade även
att sätta villkoret ställt ut en katt till IC/IP men kom fram till att det ibland kan stöta på
geografiska hinder.
Styrelsens förslag till beslut: Bifall

Styrelsen vill samtidigt påtala hur viktigt det är att arrangerande klubbar öppnar upp för
medlemmar som önskar att arbeta aktivt.

M 20

Bifall ☐

ÖSTK
1

Fodervärdsavtal

Avslag

☐

Avstår

☐

Dragen ☐
Bordl ☐

Ändring av text:

Fodervärdsavtalet behöver ses över, ev ändras och förtydligas på vissa punkter.

Sidan 1: Överenskommelse
”antal kullar med minst en levande unge per kull” bör ändras till ”minst två ungar per kull”.
Gäller både hon- som hankatt. Då man som överlåtare står för majoriteten av kostnaderna
för foderkatt är det rimligt att en kull beräknas på minst två ungar. Antal kullar bör regleras
efter hur stora kullar raskatterna får. Det är ju stora skillnader i antal kattungar.
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Sidan 2: Villkor – rättigheter och skyldigheter
Punkten 3
”Fodervärden förbinder sig att kostnadsfritt för överlåtarens räkning”…….det låter varken
rimligt eller genomförbart att överlåtaren ska stå för alla kostnader/inköp kring foderkatten.
Ordet kostnadsfritt bör tas bort. Det är stor risk att konflikter uppstår gällande tolkningar av
vad som ingår i ”kostnadsfritt”.

Punkten 8
”Honkatt drabbas av livmoderinflammation och kastreras – upphör fodervärdsavtalet för
avelsrätt”. Om man då inte vill ställa ut katten så övergår den i fodervärdens ägo. Bör
läggas till att om kull finns, gäller detta efter att kullen uppnått 12 veckors ålder.

Punkten 9
”Om överlåtaren önskar återta katten och parterna är överens om detta, ska överlåtaren
utge ersättning för katten med överenskommet ersättningsbelopp……”
Då ingen ”köpekostnad” tas ut för katten, ex reducerat belopp/deposion eller liknande,
känns det helt fel att överlåtaren ska betala fodervärden om katten återtas. Hur beräknar
man försäljningsvärdet? Kattungepris eller vuxen kastrerad katt?

Sammantaget innebär avtalet att det är mycket förmånligt att vara fodervärd och mycket
dyrt att vara överlåtare. Det är rimligt att katten kostar ex en tredjedel av fullpris då
fodervärden övertar en katt som är HCM- och njurscannad, div tester utförda, samt
blodgrupperad. Det är långt mycket mer än vad en övrig kattungeköpare får.
Styrelsens förslag till beslut: Besvarad

Styrelsen har fattat beslut om att tillsätta en arbetsgrupp bestående av erfarna uppfödare
och regelkunniga för att se över hur/om våra avtal bör förändras för att bättre motsvara
medlemmarnas önskemål samtidigt som den enskilde konsumenten skyddas.
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