Sida 1 (15)

SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

Protokoll fört vid Kattförbundet SVERAKs ordinarie årsmöte
den 18-19 mars 2017, Hotel Galaxen, Borlänge.
Mötet öppnades kl. 10.00 genom att förbundsordförande Annette Sjödin hälsade alla varmt välkomna och förklarade
SVERAKs årsmöte 2017 öppnat.
Annette Sjödin presenterade närvarande förtroendevalda; vice ordförande Eva Porat, förbundsekonom Michael Wirth
Färdigh, PR-ledamot Dan Mikkelä, hälsoledamöter Anna Börje och Sofie Abbereus, tävlingsledamöterna Lotta Kragh och
Malin Sundqvist, regelledamot Lars Madej samt suppleant Lars Hammar, disciplinnämndens ledamöter Conny Jansson,
Katarina Wolffram, Lena Böörs, Wendy Mörk och Anna-Karin Lénshof, internrevisor Rolf Jonsson och Arne Grundberg,
(revisorsuppleant Svante Pettersson närvarade ej), valberedningens sammankallande Ann-Christine ”Kicka” Johansson,
ledamot Maria Laestander och ledamot Hans Boskär (delegat för NERK). Anställd personal från förbundskansliet
presenterades; Elina Byström, Moa Stamholt och Cecilia Wennergren. Kansliets Agneta Färdigh samt Våra Katters anställda
redaktör Ulf Lindström hade ej möjlighet att närvara. Anna-My Olausson, representant från vår samarbetspartner Royal
Canin presenterades också.
Annette Sjödin informerade om vikten av att vara införstådd med att under helgen tagna beslut inte är giltiga innan
årsmötesprotokollet är justerat samt att hålla mobiler avstängda eller på ljudlöst.

1. Upprop och fastställande av röstlängd
Upprop skedde av de 36 (av 44) SVERAK-klubbar som representerades av en eller två delegater. Flera klubbar hade även
åhörare med till mötet.

ADC, Art Deco

Lämnat besked om ej deltagande

Medl.antal
161231
20

ALFA, Alfakatten

Lämnat besked om ej deltagande

28

ASK, Absolut Kattklubb

Katinka Pålsson & Anne-Marie Zetterqvist

64

BIK, Billingebygdens Kattklubb

Lämnat besked om ej deltagande

143

BIRKA, Birka Kattklubb

Gisela Grünwedl & Berit Pedersen

224

6

BJK, Björkstakatten

Sven-Arne Jansson & Eva Lindvall

197

5

BK, Föreningen Boråskatten

Lämnat besked om ej deltagande

40

CK, Calmare Kattklubb

Ulla-Britt Reinhardt & Anita Sundh

193

DK, Dackekatten

Lämnat besked om ej deltagande

150

DÄK, Dalälvskatten

Lotta Lokasaari & Maja Karlsson

207

6

ELK, Elfsborgskatten

Maiywor Bengtsdotter Wiltén & Matilda Ewerlöf

104

4

FMK, Föreningen Mästerkatten

Camilla Hindorf & Anne Nordström

39

2

FRÄS, Fräsets Kattklubb

Anna Källström & Torbjörn Sjögren

131

4

GEK, Gestrica Kattklubb

Sören Kedert & Annika Ågren

86

3

GRK, Göteborgs Raskattklubb

Lämnat besked om ej deltagande

71

HÄK, Hälsingekatten

Sanna Jerresand & Anna-Karin Rahm

87

3

JKK, Järva Kattklubb

Susanne Johansson & Eva Zetterwall

300

7

KKoJ, Kattklubben Katten och Jag

Siv Jacobsson & Marie Nordberg Bengtsson

18

1

LK, Linköpings Kattklubb

Wilhelm Lubkowitz

42

2

MEK, Medelpads Kattklubb

Katarina Henriksson

58

3

MIN, Min Kattklubb

Carin Mikkelä & Anne-Marie Törnström

102

4

MSK, Mellansvenska Kattklubben

Jennie Holmberg & Siv Widberg

134

4

NERK, Nerikes Kattklubb

Hans Boskär & Caroline Tyresgård

398

9

NOS, Norrskenskatten

Pia Degerman & Ulla Marklund

181

5

PK, Perserkatten

Carina Rosberg

59

3

RYSS, Ryssfolket

Tomas Öhberg

81

3

SC, Speed Cat

Catharina Lövgren & Timo Saukkila

23

1

SK, Stockholms Kattklubb

Anita Ekholm & Marie Westerlund

377

9

SKKK, Skånes Kattklubb

Gudrun Westman

102

4

SL, Siameslinjen

Malin Lundgren

77

3

Medlemsklubb
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Medlemsklubb

Medl.antal
161231
92

Röstetal

SOL, Solkatten

Helene Fahlgren & Carina Lindmark

SPIN, Spinneriet

Sylvia Dahlkvist & Lisa Sillanpää

277

7

SUK, Sundsvalls Kattklubb

Roseanne Forslund & Linda Larsson

112

4

SVISS, Kattklubben SVISS

Lämnat besked om ej deltagande

78

SYDK, Föreningen Sydkatten

Miia Gråsten

488

11

SÖK, Storsjökatten

Karin Göransson & Sven-Erik Göransson

99

3

TCC, Top Cat Club

José Carratalà Morales & Ewa Löwdin

201

6

UK, Uppsala Kattklubb

Jeanette Houdi & Heidi Larsson

267

7

VK, Västsvenska Kattklubben

Ann Cedergren & Jenny Kristiansson

203

6

VRK, Västerås Kattklubb

Ulrika Stefansson & Kerstin Wallin

124

4

VÄK, Värmlands Kattklubb

Inger Andersson & Lena Karlsson

178

5

ÄK, Föreningen Ädelkatten

Helen Hallberg & Linda Brodin

94

3

ÖKN, Örnsköldskatten

Lämnat besked om ej deltagande

46

ÖSTK, Östkatten

Sara Svensson & Henrik Söderlund

237

3

6

6 232

Röstlängden fastställdes till 164 röster vilket innebar: enkel majoritet 83 röster, kvalificerad majoritet 110 röster.

2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Årsmötet beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

3. Fastställande av dagordning
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag på dagordning.
Föreningen Mästerkatten väckte ärende till § 16, Övriga frågor.
Dagordningen fastställdes.

4. Val av ordförande, bisittare och sekreterare för årsmötet
Valberedningen föredrog och presenterade valberedningens förslag:
Val av mötesordförande för årsmötet – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Eva Porat, NERK som
mötesordförande under SVERAKs årsmöte 2017.
Efter detta val lämnade SVERAKs förbundsordförande Annette Sjödin över ordförandeklubban till årsmötesordförande.
Val av bisittare till årsmötesordförande – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Malin Sundqvist, MSK som bisittare
till årsmötesordförande under SVERAKs årsmöte 2017.
Sekreterare för årsmötet – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja SVERAKs kansli (Cecilia
Wennergren) som sekreterare under SVERAKs årsmöte 2017.
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5. Val av två protokollsjusterare och två rösträknare
Protokollsjusterare 1 & 2 – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Roseanne Forslund, SUK och
Thomas Öhberg, RYSS att justera årsmötesprotokollet under SVERAKs årsmöte 2017.
Rösträknare 1 – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Wilhelm Lubkowitz, LK och Henrik
Söderlund, ÖSTK som rösträknare under SVERAKs årsmöte 2017.
Sekreterarenotering; Val av rösträknare gjordes sedemera om, då Wilhelm var ensam delegat för LK, och LK därmed skulle
förlora sin röst vid omröstningar. Detta då rösträknarna måste närvara vid mentometerdatorn och därmed ej själv kan
rösta. Arne Grundberg, JKK valdes då till rösträknare istället för Wilhelm (se sid 4).

6. Föregående årsmötesprotokoll
Kattklubben Fräset har noterar att det står fel namn i röstlängden på deras delegat, korrekt namn är Anna Källström &
Torbjörn Sjögren. Protokollet justeras med detta.
Årsmötet beslutade med acklamation att lägga årsmötesprotokollet från den 19-20 mars 2016 till handlingarna.

7. Årsredovisning 1 januari – 31 december 2016
Årsredovisningen omfattade styrelsens verksamhetsberättelse, verksamhetsberättelse från disciplinnämnden, styrelsens
resultatredovisning och årsbokslut samt revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
räkenskapsåret.
Årsberättelse från förbundsstyrelsen
Sida för sida av styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom av mötesordförande.
Sidan 4, Internationella utställningar: Dalälvskatten väckte fråga om att det inte förekom någon underhållning under
utdelningen av årets katt. Mötesordförande meddelade att detta givetvis kommer att justeras.
Sidan 7, raskatter.com: Dalälvskatten väckte frågan om vad som händer med annonssidan. Michael Wirth Färdigh
informerade att arbete pågår för fullt och att målet är att sidan skall vara i drift senast vid halvårsskiftet 2017. Förbundet
hoppas att denna sida kommer att erbjuda en eftertraktad och seriös plats för säljare av raskatter, vilket gör det enklare för
köpare att finna vad de letar efter utan att bli lurade (som tyvärr ofta sker idag via andra annonsforum).
Gestrika Kattklubb väckte fråga om önskemål om länk med utställningsresultat på www.sverak.se. Mötesorförande svarade
att detta går att ordna.
Sidan 8, Samarbetspartners: Årsmötesordförande Eva Porat informerade om att förbundet valt att förlänga sitt avtal med
AGRIA, mycket för att behålla kontinuitet och tydlighet, efter att ha kontrollerat runt med andra aktörer på marknaden.
Gestrika Kattklubb undrade vad avtalet med AGRIA innebär? Annette Sjödin redogjorde för årsmötet vad avtalet innebär.
Årsmötet beslutade att lägga styrelsens årsberättelse samt stambokföringens rapport till handlingarna.
Årsberättelse från disciplinnämnden, DN
DNs verksamhetsberättelse för 2016 presenterades och årsmötet beslutade att lägga den till handlingarna.
SVERAKs resultatredovisning och årsbokslut
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh, föredrog handlingarna för årsmötet.
Förbundet har under året blivit kontaktad av skattemyndigheten då vi betraktas som en allmännyttig förening. Detta
innebär att vi är skattebefriade från kapitalinkomst, i och med det har omprövning begärts för de senaste 5 årens
deklarationer. Detta har inneburit 121 000 i återbäring, vilket är en av anledningarna till årets starka resultat. Michael
uppmanade klubbarna att kontakta myndigheten om de har haft kapitalinkomster som de skattat för.
Värmlands Kattklubb väckte fråga om redaktionens arvode, att inte hela arvodet betalats ut. Redaktionen har själva valt att
avstå delar av arvodet, men styrelsen tar till sig synpunkterna.
Årsmötet beslutade att lägga resultatredovisning och årsbokslut till handlingarna.
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Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
Internrevisor Rolf Jonsson informerade att det inte inkommit några frågor under året rörande styrelsens förvaltning, men
att de som vanligt granskat styrelsens förehavanden med lupp.
Internrevisorerna under verksamhetsåret, Rolf Jonsson och Arne Grundberg, lämnade som slutord i sin revisionsberättelse:
”Vår genomförda revision ger ingen anledning till anmärkning på förbundets förvaltning.
Vi föreslår därför att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar”.
Årsmötet beslutade att lägga internrevisorernas berättelse till handlingarna.
Förbundsekonom Michael Wirth Färdig framförde externrevisorns revisionsberättelse som är mycket omfattande.
Top Cat Club noterade att det är lämpligt att informera externrevisorn om förbundets korrekta namn, ordet ”Ras” försvann
för många år sedan.
Slutord från revisionsberättelse från externrevisor Claes Svensson, KPMG.
Uttalanden: ”Jag har utfört en revision av årsbokslutet för Sveriges Raskattklubbars Riksförbund för år 2016. Enligt min
uppfattning har årsbokslut i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.”
Årsmötet beslutade att lägga externrevisorns berättelse till handlingarna.

8. Ärenden väckta till årsmötet
Dnr 17-05-01
Dalälvskatten, angående annonseringsbidrag
Dalälvskatten frågade om det hänt flera klubbar att de inte erhållit annonseringsbidrag efter att inte ha sänt in annons i tid,
vilket meddelades att så hänt flertal klubbar. Annette Sjödin meddelade att förbundsstyrelsen har börjat se över hur
informationen rörande annonseringsbidrag kan bli än mer tydlig och vad som kan räknas som annons i detta avseende.
DÄK yrkade på att erhålla hela annonsbidraget om 10 000 kr (resterande 6 000kr).
Första voteringen med mentometersystemet drogs igång vilket resulterade i:
Fullt bidrag
Oförändrat bidrag
Avstår

30 röster
130 röster
4 röster

Årsmötet beslutade, att inte ändra styrelsens beslut om att DÄK har erhållit 4 000kr i bidrag (som ersättning att monter
fanns på plats).
Dnr 17-05-2
Perserkatten, angående återbetalning av anmälningsavgift vid sjukdom av utställare och presentkort
istället för fodersäckar som BIS-priser.
Årsmötet var enstämmigt med att det är upp till varje klubb att bestämma rörande eventuell återbetalning av
anmälningsavgift, klubbarna är ingen ”försäkringskassa”.
Presentkort ger inte samma typ av exponering som idag, men det finns andra sätt att exponera på. Förbundet kommer att
fortsätta diskussion om detta med vår samarbetspartner. PK är nöjda med svaren.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och disciplinnämnd
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2016.
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för disciplinnämnden för verksamhetsåret 2016.
11.10-11.45 Kaffepaus
Annette Sjödin väckte ordningsfråga rörande rösträknare, LK blir utan delegat vid omröstningar då Wilhelm Lubkowitz blev
vald imorse. Förslag att backa beslutet om rösträknare vilket årsmötet godkänner. Wilhelm drar sin kandidatur och
Valberedningen förordar nu Arne Grundberg. Årsmötet beslutade, med acklamation, i enlighet med valberedningens nya
förslag Arne Grundberg, JKK som rösträknare.
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10. Rapporter
Dnr 16-10-66:4 Utställningskatalog som elektroniskt dokument
SVERAK har blivit tillfrågade av FIFe att göra en pilotverksamhet avseende detta på några utställningar och därefter
sammanställa synpunkter, för- och nackdelar etc. För att detta ska vara möjligt behövs följaktligen samarbete med några
klubbar.
Det är flera saker som är viktiga att tänka på och vi skulle gärna vilja att ni klubbar funderar på och kommer med
synpunkter gällande bla detta:
•
•
•
•
•
•

Hur synliggör vi våra samarbetspartners och sponsorer när det inte är tryckt media?
Kommer klubbarna att förlora intäkter eller göra en kostnadsbesparing genom att inte trycka (lika många)
kataloger?
Är en tryckt katalog viktig för våra besökare?
Hur gör vi katalogen tillgänglig för våra utställare under dagen om den endast finns elektroniskt?
Hur vill våra utställare ha det? Är det en förenkling för klubbarna som egentligen inte ger någon nytta för
kunderna, dvs utställare och besökare?
…?

Styrelsen frågar om det finns intresse från klubbarna om detta?
Årsmötet godkänner med acklamation, att göra en försöksverksamhet under detta året med en rapport till nästa årsmöte.
Dnr 15-05-14:9 Uppfödardiplomering steg 2 flyttas till söndag fm.
Lars Madej informerar om hobbyverksamhet, underlag ligger i alla delegatkuvert för genomläsning. Frågor/diskussion
kommer att tas upp på söndagen.
Eva Porat informerar om nytt avtal med Scandic. Avtalet baserar sig på antalet bokade hotellnätter föregående år, vilket gör
att det är viktigt att boka/meddela med avtalskoden. Koden kommer att sändas ut till alla klubbar, fvb enskilda
medlemmar.
•
10% på flexpriser
•
20% på all förbeställd mat
•
50% på lokalhyra
Detta gäller alla, viktig att knyta bokningen till vårt bokningsnummer oavsett hur man bokar. Avtalet gäller i hela Norden
och gäller från och med nu.
Det är viktigt att klubbarna informerar om detta och koden till sina enskilda medlemmar (årsmötet erhöll koden). Länk
kommer att läggas på SVERAKs hemsida så kommer man direkt till bokningssida hos Scandic.
Djurtillägg är diskuterat, men Scanic anser att det är upp till respektive hotell.
En tyst minut hölls för att minnas och hedra Hans G Lindberg, mångårig kattprofil som hastigt avled i höstas.

11. Beslut om avgifter
11 a) Medlemsavgifter
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrade medlemsavgifter vilket
innebär:
Klubbarnas medlemsavgift till SVERAK 2019
50 kronor per enskild medlem till SVERAK från 2019
2 000 kronor - den del som samtliga klubbar betalar in i samband med medlemsavgiften och som ingår i
årsmötesutjämningen.
Minimiavgiften till SVERAK blir då 4 500 kronor.
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11 b) Övriga avgifter
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses nya förslag om avgifter vilket innebär:
Prenumerationsavgift Våra Katter 2018
20 kronor per nummer (för utlandsprenumeration tillkommer 15 kronor per nummer) vid klubbprenumeration
300 kronor för enskild inrikesprenumeration (6 nr)
400 kronor för enskild utrikesprenumeration (6 nr).
Avgifter från den 1 januari 2018
Avgift för registrering i SVERAKs ID-register
0 (noll) kronor för registrering i SVERAKs ID-register.
Stamnamn
1 500 kronor för stamnamn inklusive stamnamnsbevis
1 000 kronor för stamnamn överfört från icke FIFe-förbund inklusive stamnamnsbevis
50 kronor för stamnamnsbevis.
Stamtavlor
300 kronor per katt i kull yngre än tre månader.
För SVERAK-diplomerad uppfödare är avgiften 200 kronor per katt.
600 kronor per katt i kull äldre än tre månader.
500 kronor per katt vid import/överföring.
150 kronor per transfer.
150 kronor per katt vid ändring/tillägg.
50 kronor per katt vid ändring/tillägg då katten är under sju månader, förändrad avgift. Kan endast utnyttjas en gång per
katt. Ev ytterligare ändring sker till ordinarie avgift (150kr).
150 kronor per ersättningsstamtavla.
Huskattbevis
150 kronor per nyutfärdat huskattbevis.
100 kronor per ersättningshuskattbevis.
Utställarpeng (per bedömd katt)
15 kronor per bedömd katt.

12. Beslut om arvoden för verksamhetsåret 2017
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrade avgifter, vilket innebär:
120 000 kronor - arvode förbundsstyrelsen.
55 000 kronor - arvode förbundstidningens redaktion (inklusive annonsplatsförmedling)
6 000 kronor - arvode disciplinnämnden.
5 000 kronor - arvode internrevisorer.
4 000 kronor - arvode årsmötets ordförande.
4 000 kronor - arvode årsmötessekreterare.
Eftersom årsmötet valt SVERAKs kansli till årsmötessekreterare utgår inget arvode för detta uppdrag eftersom SVERAKanställd personal är i tjänst under mötet.
4 000 kronor - arvode valberedningen.
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13. Behandling av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhets- och
räkenskapsår
Verksamhetsplan 2017 och budgetkommentarer
Förbundet kommer under året att fokusera framför allt på följande områden:
1)
2)
3)
4)

Sätta annonssidan (raskatter.com) i drift
Fortsatt utveckling av ”on-line” hantering – bankID ->KattID, registreringsanmälan, hälsointyg
Planering och genomförande av ett uppfödarseminarium
Deltagande vid externa aktiviteter för att sprida information om förbundet

Michael Wirth Färdigh informerade om att styrelsen hade i uppdrag från förra årsmötet att budgetera 250 000 kr till
Aladdin, men att man har valt att lägga den summan på projektet ”Mina katter” istället som är nära sammanknutet till
Aladdin. Aladdin har gått in i en fas av underhåll och är inte längre ett enskilt projekt.
Styrelsen har valt att lägga en nollbudget.
Efter nylig dialog med en av våra samarbetspartners så planeras nästa uppfödarseminarium till 2018.
Mötesordförande Eva Porat informerade om att förbundet kommer att deltaga på Zoorf mässan i oktober, där vi har varit
med tidigare, och det har varit väldigt uppskattat av arrangör och övriga montrar. SVERAK fick då hedersomnämnande på
kvällen rörande bästa monter. Förbundet kommer att återkomma längre fram till klubbarna för att få ihop trevliga katter till
detta event.
Michael Wirth Färdig informerade om dataprojekten under 2017, bland annan med en powerpoint presentation som
kommer att publiceras på hemsidan. Krav kommer att finnas om mobilt bank-ID. Förbundets hemsida www.sverak.se har i
dagsläget ca 2 400 besök varje dag. Under 2018 finns planlagt att påbörja modernisering av SESAM (som driftsattes
november 1999).
Järva Kattklubb kom med förslag om förbundet kunde göra en hemsidesmall för klubbar. Föreningen Sydkatten tog då även
upp om förbundet kunde ordna avtal med webbhotell. Styrelsen tar till sig förslagen och undersöker om det finns möjlighet
till detta.
Mötesordförande Eva Porat tog upp fråga rörande klubbstadgar, stadgar som kontinuerligt uppdateras av klubbar, men
som inte alltid kommit förbundet tillhanda efter uppdatering. Klubbarna uppmanades att snarast möjligt sända in sina
aktuella stadgar, i elektroniskt format, till kansliet, samt att därefter alltid sända in sina stadgar i samband med insändandet
av ny styrelse efter avhållet klubbårsmöte. Årsmötet beslutade att så skall göras.
Disciplinnämnden efterhörde om de kunde få ställa en fråga, vilket årsmötet godkände. DN tog då upp fråga om vad som
kommer att hända vid en ägarändring framöver, om inte köparen bekräftar ändringen. Michael Wirth Färdig svarade att
detta är något som förbundet måste titta och finna en lösning på. Han tackade DN för god input.
Anna Börje informerade om Länsstyrelser och ID-registret. Katter/ägare är idag ett ekonomiskt problem för länsstyrelserna,
många dyra anmälningar där det ofta är svårt att härleda vart/vem katterna tillhör. Länsstyrelserna vill framför allt arbeta
förebyggande med kastreringskampanjer i kombination med ID-märkning och inte minst viktigt – registrering av IDmärkningen i centralt register. Länsstyrelserna är mycket tacksamma över att SVERAKs ID-register finns och att det
dessutom är utan kostnad för djurägaren. Planen är att kattägare inom kort själva skall kunna registrera in ID-nummer på
sina märkta katter i SVERAKs ID-register.
Anna Börje informerade även om den studie rörande brakycefali hos perser och exotic som Perserkatten i samarbete med
SPEXUS (en rasring för perser och exotic) och veterinärer från SLU håller på med. Det har redan avhållits ett mycket
uppskattat seminarie i ämnet. Det kommer även att närvara veterinärer från SLU på några utvalda utställningar där vissa
parametrar på deltagande perser/exotic kommer att mätas (bland annat exteriör och andning). Förbundet tackar de
klubbar som tackat ja till att dessa veterinärer får komma till deras utställning för att kunna genomföra denna studie, som
är ett första skrap på ytan.
Anna Börje avslutade sedan med att det i slutet av maj kommer att avhållas en länsveterinärkonferens där alla länsstyrelser
kommer att närvara. Förbundet har fått en förfrågan om att deltaga på den konferensen, vilket styrelsen beslutat att vi
kommer att göra.
Årsmötet beslutade med acklamation att godkänna den föreslagna budgeten.
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Valberedningen informerade om nyuppkomna ändringar i deras underlag, dessa ändringar var:
Utställningsledamot 1, för 2 år:
Lars Hammar, DÄK och Päivi Palokangas, ELK ställer ej längre upp för val. Valberedningen ändrar därmed sitt förslag till
Conny Jansson, JKK.
Avels- o hälsoledamot 1, för 2 år:
Päivi Palokangas, ELK ställer ej längre upp för val.
Regelledamot, för 2 år
Anna-Karin Rahm, HÄK ställer ej längre upp för val.
Årsmötet ajournerades för Lunch kl. 13.00-14.03
Anna-My Olausson från förbundets samarbetspartner Royal Canin presenterade sig. Anna-My är ganska ny inom RCs
organisation men hon har redan mött flera av årsmötets deltagare vid tidigare tillfällen, och konstaterar att vi kattfolk
verkar vara ett härligt gäng.
Royal Canin har under året haft en tävling, utmaningen, som det tyvärr inte inkommit några bidrag till.
Det har under 2016 pågått en hemlig tävling, som den klubb som fått flest besökare till RCs monter under sin utställning har
vunnit. Anna-My bad att delegaterna för Föreningen Sydkatten skulle komma fram, då det blev vinnarna i denna tävling
med över 600 besök i montern! Klubben erhöll utöver ära och gratulationer även 5 000kr i marknadsföringsbidrag.
Royal Canin, genom Anna-My, önskar alla klubbarna lycka till på framtida utställningar!

14. Val av förtroendevalda inom SVERAK
Hans Boskär går igenom hur de har arbetat inom valberedningen. 11 klubbar hade inkommit med nomineringar. Vad de
riktat in sig på i sina val av nomineringar är synliggörande av SVERAK, kattsporten och våra raser, höjandet av kattens status
samt att se över utställningsformatet.
Valberedningen föredrog och presenterade sina förslag.
FÖRBUNDSSTYRELSE
Vice ordförande - 2 år
Sittande vice ordförande, tillika valberedningens förslag presenterade sig.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Eva Porat, NERK.
Förbundsekonom - 2 år
Sittande förbundsekonom, tillika valberedningens förslag presenterade sig.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Michael Wirth Färdigh, NOS.
Utställningsledamot 1, - 2 år
Sittande utställningsledamot Malin Sundqvist hade avböjt omval. Valberedningens förslag Conny Jansson presenterade sig
och därefter Anna Källström som föreslogs ”från golvet”.
Årsmötet beslutade, efter votering med nedanstående röstetal, att välja Conny Jansson, JKK.
Conny Jansson, JKK
Anna Källström, FRÄS

146 röster
18 röster

Avels- o hälsoledamot 1, - 2 år
Sittande avels- o hälsoledamot Anna Börje hade avböjt omval. Anna-Lena Berg, tillika valberedningens förslag
presenterades av valberedningen.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Anna-Lena Berg, PK.
Regelledamot - 2 år
Sittande regelledamot Lars Madej hade avböjt omval. Valberedningens förslag Britta Kjellin presenterade sig.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Britta Kjellin, VÄK.
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Styrelsesuppleant – 1 år
Valberedningens förslag Anna Källström presenterade sig och därefter Lars Hammar, Marie Westerlund och Päivi
Palokangas som föreslogs ”från golvet”.
Årsmötet beslutade, efter votering med nedanstående röstetal, att välja Lars Hammar, DÄK.
Lars Hammar, DÄK
Anna Källström, FRÄS
Marie Westerlund, SK
Päivi Palokangas, ELK (tid MIN)

63 röster
59 röster
32 röster
10 röster

FÖRTROENDEVALD REVISOR SAMT SUPPLEANT
Internrevisor 1 – 2 år
Valberedningens förslag Rolf Jonsson presenterade sig.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Rolf Jonsson, NERK.
Revisorsuppleant – 1 år
Sittande revisorsuppleant Svante Pettersson har avböjt omval. Valberedningens förslag Hillevi Förhammar presenterades.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Hillevi Förhammar, SK.
DISCIPLINNÄMNDEN, DN
DN-ledamot 3 – 2 år
Sittande DN-ledamot tillika Valberedningens förslag var Wendy Mörk som presenterade sig.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Wendy Mörk, FMK.
DN-ledamot 4 – 2 år
Sittande DN-ledamot Anna-Karin Lénshof tillika valberedningens förslag presenterade sig.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Anna-Karin Lénshof, NOS.
DN-ledamot 5 – 2 år
Sittande DN-ledamot Conny Jansson är ej längre valbar. Valberedningens förslag var Malin Sundqvist, Jeanette Houdi
föreslogs ”från golvet”. Malin och Jeanette presenterade sig.
Årsmötet beslutade, efter votering med nedanstående röstetal, att i enlighet med valberedningens förslag välja Malin
Sundqvist, MSK.
Malin Sundqvist, MSK
Jeanette Houdi, UK

116 röster
48 röster

Disciplinnämnden meddelade senare under helgen att de utsett Katarina Wolffram till sammankallande.
VALBEREDNING, VB
Golvet föreslog sittande valberedning, Ann-Christine Johansson, Maria Laestander och Hans Boskär.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att välja Ann-Christine ”Kicka” Johansson, LK, Maria Laestander, BJK och Hans
Boskär, NERK.
Valberedningen meddelade senare under helgen att de utsett Ann-Christine ”Kicka” Johansson till sammankallande.

15. Behandling av motioner
Annette Sjödin tog upp fråga om att styrelsen bereder motioner, något som inte lägre finns med i stadgarna. Lars Madej
poängterade att det ligger på regelledamotens ansvar att bereda motioner. Skånes kattklubb uppmanade årsmötet att
skriva och sända in motioner! Årsmötet beslutade, medelst stickor, att styreslen skall fortsätta att bereda motioner.
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Motioner för vidarebefordran till FIFe M 1 – M 5
För bifall av motion för vidarebefordran till FIFe krävs beslut med enkel majoritet (83 röster).
BIK 2

M1

FIFes och SVERAKs regler för utställning - 4.8, Ny text

Årsmötet beslutade, efter omröstning, att avslå motionen.
Bifall 25 röster
Avslag 137 röster
Avstår 2 röster
Ny text:
4.8 Bäst i Variant (BIV) = 95 poäng
a.

Bäst i Variant utses av domaren bland samtliga katter i en variant, oberoende av ålder eller kön, förutsatt att
det finns minst tre tävlande inom denna variant.

b.

I det fall det är ett stort antal tävlande, kan maximalt fyra olika BIV utdelas (ungdjur 4-7 månader, junior 7-10
månader, vuxna och kastrater) i enlighet med ovanstående regel. Minimiantal - se bilaga.

c.

Kastrater, som är minst 10 månader gamla, tävlar separat mot varandra för Bäst i Variant Kastrat.

d.

För att erhålla resultatet BIV måste utställd katt uppnå minst 95 poäng.

Domare har rätt att inte dela ut Bäst i Variant om utställd katt inte uppnår tillräcklig nivå, dock kan resultatet Bäst i
Variant inte förvägras om en katt har uppnått de nödvändiga 95 poängen i sin klass.

M2

STYR 4

FIFes och SVERAKs regler för utställning, diskvalificering och
allmänna fel 7.2, Ny text

Årsmötet beslutade, med Acklamation, att bifalla motionen.
Ny text:
Gäller ej kastrater och bobtailraser eller katter som tävlar i kastratklass (klass 10 och uppåt)

M3

SKKK 1

FIFes General Rules, Ny punkt

SKKK 3

FIFes rasstandard för MAN/CYM

Dragen

M4
Dragen

M5

STYR 6

FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och avel – 3.3, ändring av
text

Årsmötet beslutade med acklamation att bifalla motionen:
Ändring av text:
Honkatter får inte ha fler än tre fyra kullar inom en 24-månadersperiod.
15.43-16.15 Kaffepaus
Direkt efter kaffepausen väckte Gestrika Kattklubb frågan om årsmötet kunde backa tillbaka till motion M 5 då de
ifrågasatte om årsmötet hängt med i att ingen yrkat på avslag på motion M 5, varvid den med acklamation bifölls, strax
innan kaffet.
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Det påtalades att sitter man på ett årsmöte och röstar, då får man vara alert och hänga med – oavsett om det drar i
kaffetarmen. Årsmötet beslutade medelst stickor, om man skulle rösta om att behandla motion M 5 igen.
Mötesordförande beslutade, efter stickuppräckningen, att röstningen måste ske via mentometersystemet. Detta gjordes
och utfallet blev:
Ja
85 röster
Nej
79 röster
Avstår
0 röster
Årsmötet beslutade därmed att behandla motion M 5 igen, varvid ett avslagsyrkande snabbt kom.
Röstning gjordes igen och motionen blev fortsatt bifallen med röstetal enligt nedan.

M5

STYR 6

FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och avel – 3.3, ändring av
text

Årsmötet beslutade, efter omröstning, att bifalla motionen:
Bifall 107 röster
Avslag 57 röster
Avstår 0 röster
Ändring av text:
Honkatter får inte ha fler än tre fyra kullar inom en 24-månadersperiod.

Motioner rörande SVERAKs stadgar M 6 – M 9
För bifall av motion rörande stadgar och regler krävs kvalificerad majoritet (110 röster).

M6

STYR 3

SVERAKs stadgar – 3.4, Ny text

Årsmötet beslutade, efter viss textjustering, med acklamation, att bifalla motionen.
Ny text:
Anmälan mot enskild medlem görs skriftligen med justerat protokollsutdrag till SVERAKs disciplinnämnd. Anmälan kan
ske av ansluten klubb, SVERAKs styrelse eller av enskild medlem via ansluten klubb.
Preskriptionstiden för anmälan till SVERAKs disciplinnämnd angående brott mot SVERAKs stadgar och regler är i
normalfallet 24 månader. DN kan vid särskilda skäl besluta om längre preskriptionstid, dock max 60 månader.

M7

STYR 1

SVERAKs stadgar 5.2, ordningsregler, Ny text

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Ny text:
Anmälan
Enskild medlems anmälan av annan enskild medlem skickas via anmälarens egen medlemsklubb såvida inte synnerliga
skäl föreligger. Som synnerliga skäl kan beaktas enskild medlems anmälan av person i klubbs styrelse. Klubben bör
hanterat och tagit ställning i ärendet innan det skickas till kansliet för vidarebefordran till berörda parter.
Myndighet eller person som inte är medlem i SVERAK kan anmäla direkt till förbundet. Styrelsen skapar då en
anmälan till DN.

M8

STYR 2

SVERAKs stadgar 5.2, ordningsregler, Ny text

Årsmötet beslutade, efter viss textjustering, med acklamation, att bifalla motionen.
Ny text:
Berörda parter
Som berörda parter avses samtliga ledamöter i DN samt anmälaren och anmäld part. Berörda parter erhåller samtliga
handlingar i ärendet och bereds möjlighet att besvara dessa handlingar. Anmäld parts klubb skall delges handlingar i
ärendet.
Styrelsen bad om en omedelbar justering av motion M 6 – M 8, vilket ett enhälligt årsmöte beslutade att så skulle ske.
Dessa nya tre nya texter gäller därmed från och med söndag.
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Nu började tre snillen spekulera bakom podiet, styrelsens AU, dvs Annette Sjödin, Eva Porat och Michael Wirth Färdigh
försökte med gemensamma krafter att paketera upp, en pokal!
Pokalen var avsedd för utmärkelsen Årets Kattklubb, en utmärkelse som sker i samarbete med vår samarbetspartner
AGRIA. Årets Kattklubb 2016 förärades förbundets äldsta klubb, Stockholms Kattklubb, som är den klubb som ökat sitt
medlemsantal procentuellt mest under året. SKs delegater erhöll nämnda pokal samt diplom, varvid en gråtande
klubbordförande utbrast att det var fantastiskt roligt och oförväntat och att hon kände sig mycket stolt! Utmärkelsen
innebär även att klubben kommer att erhålla 1 000kr i prispengar.
17.00 ajournerades mötet till söndag.
Söndagen den 19 mars
Årsmötet återupptogs kl 10.00 då årsmötesordförande Eva Porat öppnade söndagens möte.
Dnr 15-05-14:9 Uppfödardiplomering steg 2, inledde morgonen.
Projektgruppen som under året bestått av Wendy Mörk, FMK, Jeanette Houdi, UK, Britta Kjellin, VÄK, Malin Lundgren, SL
och Roseanne Forslund, SUK presenterade sig och sitt arbete. Projektgruppens sammankallande, Wendy, föredrog en
powerpoint presentation med de tankar och idéer som gruppen kommit fram till, därefter delades alla närvarande in i
grupper för workshops.
En presentation kommer att publiceras framöver i förbundstidningen Våra Katter och gruppen tar tacksamt emot tankar
och synpunkter!
Workshoppen höll på till 11.10.
11.10 – 11.45 Kaffepaus
Solkatten avvek under kaffepausen och röstlängden justerades till 161 röster vilket innebar 108 röster för kvalificerad
majoritet.

Motioner rörande SVERAKs stadgar M 6 – M 9 fortsättning
M9

STYR 5

SVERAKs stadgar – 4.9, Ny text

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Ny text:
Förtroendevald inom SVERAKs styrelse, disciplinnämnd eller internrevisorer och internrevisorsuppleant samt av SVERAK
anställd personal får ej representera ansluten klubb vid årsmötet.

Motioner rörande SVERAKs grundregler M 10 – M 11
M 10

SKKK 2

SVERAKs grundregler, Ny punkt

FRÄS 1

SVERAKs grundregler 4.1, Ny text

Dragen

M 11

Årsmötet beslutade, efter omröstning, att avslå motionen:
Bifall 28 röster
Avslag 133 röster
Avstår 0 röster
Ny text:
En SVERAK-uppfödare bör vid tingning och vid överlåtelse av katt använda en av SVERAK för ändamålet framtagen
blankett. Om egna avtal och blanketter används så skall dessa vara korrekta i förhållande till svensk lagstiftning för
den typ av överlåtelse som avses samt följa SVERAKs / FIFes regelverk.
Kattklubben Fräset upplyste årsmötet om att detta innebär att punkt 4.1 i grundreglerna är fortsatt vakant, vilket årsmötet
var införstådda med.
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Motioner rörande FIFes och SVERAKs regler för utställning M 12
M 12

STYR 7

FIFes och SVERAKs regler för Utställning 3.1 – 3.2, Ändring av
text

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Ändring av text:
3.1 Nationellt tillägg
2. Huskattsbevis är ett dokument som utfärdas med omslag och inlaga likt en stamtavla med plats för vaccinationer, IDnummer och veterinärintyg. med uppgifter om katten inklusive ID-nr. Huskatten får genom huskattsbeviset ett unikt
"bevisnummer".
3.2 Nationellt tillägg
Kattens dokument (stamtavlans omslag, vaccineringskort etc.) ska vara märkt med kattens ID-nummer på ett permanent
sätt.

Övriga motioner M 13 – M15
M 13

JKK 1

Nytt hälsoprogram

Dragen

M 14

CK 1

Ändring av översättning av ord i stamtavlor/Aladdin etc

Årsmötet beslutade, efter omröstning, att bifalla motionen:
Bifall 108 röster
Avslag 53 röster
Avstår 0 röster
Ny text:
Ändra benämningen på bruntabby, bruntigré, brunspotted och bruntickad till svarttabby, svarttigré, svartspotted och
svarttickad.

M 15

BIK 1

Uppfödardiplomering

Årsmötet beslutade, efter omröstning, att avslå motionen:
Bifall 34 röster
Avslag 123 röster
Avstår 4 röster
Ny text:
Grundkrav
För att kunna bli (vara) SVERAK-diplomerad uppfödare gäller att du:
•
har fyllt 18 år
•
är huvud- eller familjemedlem i en SVERAK-ansluten kattklubb
•
har SVERAK-registrerat minst en kattkull
•
har ett stamnamn inregistrerat hos FIFe.
inte har varit under disciplinära åtgärder (varning/avstängning) inom SVERAK de senaste 24 månaderna.
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16. Övriga frågor
Frågor som väcktes under lördagens möte togs upp.
Föreningen Mästerkatten, FMK – NORM-test
Föreningen Mästerkatten undrar vart åldersgränsen om utfärdade av testikelintyg vid tidigast 6-månader tagit vägen i
nuvarande regelverk?
När diverse regler flyttades till Grundregler för medlemmar i SVERAK, så har texten om 6-månader olyckligtvis fallit bort,
och det står numer bara ”nödvändiga intyg”. Årsmötet är enigt att man fortfarande anser att det är minst 6-mån som gäller
för giltigt nödvändigt intyg avseende testiklar, detta då de kan vandra innan den åldern.
Styrelsen gavs i uppdrag att samla vilka intyg som är obligatoriska och införliva dessa i grundreglerna.
FMK låter meddela att de avser att inkomma med motion nästa år, fvb FIFe, om 6-månadersgräns.
Skånes Kattklubb lämnar mötet.
Mötesordförande låter meddela att Katarina Wolffram utsetts som sammankallande av Disciplinnämnden och att Kicka
Johansson utsetts som sammankallande av Valberedningen.
Annette Sjödin uppmanade klubbarna om att inkomma med intresseanmälningar rörande arrangemanget Årets Katt 2017,
att avhållas under första kvartalet - april 2018.
Lars Madej återupptog lördagens tråd rörande Hobbyverksamhet, vad det innebär och vad man bör tänka på avseende tex
moms.
Sundsvalls Kattklubb tog upp frågan vad som hände med framtagandet av ny bedömningssedel som det arbetades med för
några år sedan. Malin Sundqvist (tid tävlingsledamot) informerade om att dåvarande TUK som arbetade med detta då
konstaterat att den framtagna bedömningssedeln inte användes så som var tänkt (domarna skrev ändå) så man valde att
inte arbeta vidare med frågan.
Värmlands Kattklubb, som har delegat som arbetar på Scandic, har tagit reda på om det är möjligt att registrera SVERAKs
kod i efterhand på bokade boenden och det går ypperligt. Årsmötesordförande Eva Porat tog då upp tråden om
möjligheten till ”kickback” för klubbar, kickback innebär att klubben får tillbaka viss summa på de hotellrum som bokats i
”klubbens” namn tex vid en utställning. Detta är något som varje klubb förhandlar om.
Årets Profil, en hedersbetygelse i samarbete med AGRIA utsågs, dock utan pokal, då vår profil ej hade möjlighet att deltaga
på helgens möte. Med motiveringen:
”För sitt på bästa sändningstid i rikstäckande media, ständiga arbete att höja kattens status, oavsett dess ursprung eller
start i livet. Samtidigt har SVERAK vid dessa tillfällen lyfts fram positivt.
Stort grattis till årets profil 2016 Susanne Hellman Holmström!
Sussie kommer att erhålla sin pokal senare i år i samband med Föreningen Sydkattens utställning.
Annette Sjödin framförde ett stort tack till avgående ledamöter, som dock alla kommer att vara involverade i
förbundsarbete på ett eller annat sätt även framöver.
SVERAKs årsmöte 2018
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh informerade, med hjälp av ett bildspel, att årsmötet 2018 kommer att avhållas på
hotell Scandic Väst i Örebro.

Mötets avslutande
Förbundsordförande Annette Sjödin framförde ett stort tack till podiet, delegater och övriga närvarande vid årsmötet för
ett produktivt årsmöte med nära till skratt och där vikten av samarbete och att vi alla hjälps åt varit tydligt.
Kl. 12.55 förklarade mötesordförande Eva Porat SVERAKs årsmöte 2017 avslutat – och meddelade att lunchen nu var
serverad!
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SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

2017-03-23

SVERAKs kansli, Cecilia Wennergren, årsmötessekreterare

Datum

2017-03-30

Eva Porat, årsmötesordförande

Datum

2017-03-24

Malin Sundqvist, bisittare

Datum

2017-03-24

Roseanne Forslund, justerare

Datum

2017-04-07
Datum
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Tomas Öhberg, justerare

