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SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

Protokoll fört vid Kattförbundet SVERAKs ordinarie årsmöte
den 17-18 mars 2018, Scandic Väst, Örebro.
Mötet öppnades kl. 10.00 genom att förbundsordförande Annette Sjödin hälsade alla varmt välkomna och förklarade
SVERAKs årsmöte 2018 öppnat.
Annette Sjödin presenterade närvarande förtroendevalda; vice ordförande Eva Porat, förbundsekonom Michael Wirth
Färdigh, hälsoledamöter Sofie Abbereus och Anna-Lena Berg, tävlingsledamöterna Conny Jansson och Lotta Kragh,
regelledamot Britta Kjellin samt suppleant Lars Hammar, disciplinnämndens ledamöter Katarina Wolffram, Lena Böörs,
Anna-Karin Lénshof, Wendy Mörk och Malin Sundqvist, internrevisor Rolf Jonsson och Arne Grundberg, revisorssuppleant
Hillevi Förhammar (delegat SK), valberedningen Maria Laestander och Hans Boskär (delegat NERK). Anställd personal från
förbundskansliet Elina Byström, Moa Stamholt och Cecilia Wennergren. Våra Katters anställda redaktör Ulf Lindström,
redaktionsmedarbetarna Barbro Åberg (delegat NERK), Malin Sundqvist (DN) och Anna Källström (delegat FRÄS) samt AnnaMy Olausson, representant från förbundets samarbetspartner Royal Canin.
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. Annette informerade även om att för
första gången någonsin, så kommer årsmötet att direktsändas. Länk till eventet fanns bland annat publicerad på förbundets
hemsida. Det informerades även att personvalen inte kommer att direktsändas, men att en sammanställning av valen
kommer att läsas upp så snart kamerorna är påslagna igen efter valen.

1. Upprop och fastställande av röstlängd
Upprop skedde av de 36 (av 42) SVERAK-klubbar som representerades av en eller två delegater. Flera klubbar hade även
åhörare med till mötet.
Medl.antal
171231
6

Medlemsklubb

Delegat/er

ADC, Art Deco

Upphörde som SVERAK-klubb 171231

ALFA, Alfakatten

Lämnat besked om ej deltagande

22

ASK, Absolut Kattklubb

Katinka Pålsson & Anne-Marie Zetterqvist

50

2

BIK, Billingebygdens Kattklubb

Sara Pääjärvi & Christina Wåhlgren

131

4

BIRKA, Birka Kattklubb

Gisela Grünwedl & Berit (Bellan) Karlsson

202

6

BJK, Björkstakatten

Anna Franklin & Sven-Arne Jansson

202

6

BK, Föreningen Boråskatten

Lämnat besked om ej deltagande

33

CK, Calmare Kattklubb

Ulla-Britt Reinhardt & Ingrid Sylvander

201

DK, Dackekatten

Lämnat besked om ej deltagande

142

DÄK, Dalälvskatten

Maria (Maja) Karlsson & Lotta Lokasaari

214

6

ELK, Elfsborgskatten

Matilda Ewerlöf & Camilla Wester

101

4

FMK, Föreningen Mästerkatten

Päivi Palokangas & Marit Prahl

52

3

FRÄS, Fräsets Kattklubb

Anna Källström & Torbjörn Sjögren

142

4

GEK, Gestrica Kattklubb

Sandra Lidén & Annika Ågren

96

3

GRK, Göteborgs Raskattklubb

Lämnat besked om ej deltagande

69

HÄK, Hälsingekatten

Ronja Alftin & Anna-Karin Rahm

77

3

JKK, Järva Kattklubb

Susanne Johansson & Eva Zetterwall

296

7

KKoJ, Kattklubben Katten och Jag

Siv Jacobsson & Marie Nordberg Bengtsson

15

2

LK, Linköpings Kattklubb

Lämnat besked om ej deltagande

48

MEK, Medelpads Kattklubb

Katarina Henriksson

49

2

MIN, Min Kattklubb

Carin Mikkelä & Anne-Marie Törnström

97

3

MSK, Mellansvenska Kattklubben

Angelica Weigl & Siv Widberg

154

5

NERK, Nerikes Kattklubb

Hans Boskär & Barbro Åberg

413

10

NOS, Norrskenskatten

Eva Klint & Ulla Marklund

194

5

PK, Perserkatten

Carina Rosberg & Marie Ryding

75

3

RYSS, Ryssfolket

Maria Yngvesson & Tomas Öhberg

84

3

SC, Speed Cat

Catharina Lövgren & Timo Saukkila

29

2
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Medl.antal
171231
435

Medlemsklubb

Delegat/er

SK, Stockholms Kattklubb

Hillevi Förhammar & Johan Remmert

SKKK, Skånes Kattklubb

Lotta Cederberg & Barbro Helmer

87

3

SL, Siameslinjen

Lillemor Forsström & Linda Hällgren

96

3

SOL, Solkatten

Helena Broman & Camilla Sjöstedt

96

3

SPIN, Spinneriet

Lisa Sillanpä & Susanna Löfstrand

255

7

SUK, Sundsvalls Kattklubb

Robert Svensson & Jessica Ullberg

101

4

SVISS, Kattklubben SVISS

Håkan Andersson & Marie Södergren

75

3

SYDK, Föreningen Sydkatten

Sofie (Fiffi) Granlid & Åsa Widh

472

11

SÖK, Storsjökatten

Lämnat besked om ej deltagande

77

TCC, Top Cat Club

Bertil Hansson & Ewa Löwdin

168

5

UK, Uppsala Kattklubb

Pauline Englund & Jeanette Houdi

263

7

VK, Västsvenska Kattklubben

Ann Cedergren & Jenny Kristiansson

249

6

VRK, Västerås Kattklubb

Ulla Lidhagen & Ulrika Stefansson

163

5

VÄK, Värmlands Kattklubb

Inger Andersson & Lena Karlsson

123

5

ÄK, Föreningen Ädelkatten

Linda Brodin & Veronica Peretic

123

4

ÖKN, Örnsköldskatten

Upphörde som SVERAK-klubb 171231

53

ÖSTK, Östkatten

Mats Askett & Kerstin Lönnqvist

231

Röstetal
10

6

6 324

Röstlängden fastställdes till 171 röster vilket innebar: enkel majoritet 86 röster, kvalificerad majoritet 114 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 att motion M 1 behandlas före §14.
Skånes Kattklubb väckte tre 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 2018.
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 2018.
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 2018.
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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 Wendy Mörk, FMK och förslaget
”från golvet” Angelica Weigl, MSK att justera årsmötesprotokollet under SVERAKs årsmöte 2018.
Rösträknare 1 – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Rolf Jonsson, NERK och förslaget
”från golvet” Arne Grundberg, JKK som rösträknare under SVERAKs årsmöte 2018.
Arne Grundberg informerade innan valet att han möjligtvis inte kommer att kunna räkna röster vid punkten val av
internrevisror, Årsmötet beslutade att vid den eventualiteten så träder nuvarande revisorsuppleant, Hillevi Förhammar in i
Arne Grundbergs ställe.

6. Föregående årsmötesprotokoll
Årsmötet beslutade med acklamation att lägga årsmötesprotokollet från den 18-19 mars 2017 till handlingarna.

7. Årsredovisning 1 januari – 31 december 2017
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 1, justering, Katarina Wolffram tillhörde SPIN hela året.
Sidan 5, National Winners, justering, Kategori 1 heter NW SE*Amloves Viva La Vida, JW.
Sidan 6, Utställningar under 2017, justering, slutsummorna stämmer inte. Antal starter inom kat 2 skall vara 7 946 st och
för huskatter 340 st.
Sidan 7, Assistentutbildning, justering, orten skall vara Östersund och inte Sundsvall.
Sidan 7, raskatter.com, Dalälvskatten väckte frågan om vad som händer med annonssidan. Michael Wirth Färdigh
informerade att arbete pågår för fullt och att sida är klar inom kort, han hänvisade frågan till senare under mötet
kommande presentation.
Britta Kjellin har under året gått igenom de stadgar som klubbarna uppmanats att sända. Britta Kjellin pratade om vikten att
gå igenom sina klubbstadgar, så de överensstämmer med verkligheten och är praktiskt gångbara. Hon har uppmärksammat
vissa ”problemområden”, tex har flera klubbar i sina stadgar att ”dispyter” skall behandlas genom skiljeförfarande, detta är
inte rimligt (ett skiljeförfarande kostar minst 200 000kr att driva). Det är även viktigt att definiera de olika typer av möten
som klubben har, hur skall de kallas till och vad kan beslutas på vilken typ av möte. Viktigt är att enskilda medlemmar skall
behandlas på ett ”rättssäkert” sett vid disciplinära diskussioner/uteslutningar. Britta Kjellin uppmanade klubbarna att
verkligen gå igenom sina stadgar och informerade även om att SVERAKs normalstadgar kommer att få sig en översyn. Vid
eventuella frågor/behov av hjälp så är hon mer än gärna behjälplig!
Annette Sjödin läste upp slutordet.
Årsmötet beslutade att lägga styrelsens årsberättelse samt stambokföringens rapport till handlingarna.
Årsberättelse från disciplinnämnden, DN
DNs verksamhetsberättelse för 2017 presenterades och Årsmötet beslutade att lägga den till handlingarna.
SVERAKs resultatredovisning och årsbokslut
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh, föredrog handlingarna för årsmötet.
Årsmötet beslutade att lägga resultatredovisning och årsbokslut till handlingarna.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
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Internrevisor Arne Grundberg informerade att det inte inkommit några frågor under året rörande styrelsens förvaltning,
men att de som vanligt granskat styrelsens förehavanden.
Internrevisorerna under verksamhetsåret, Rolf Jonsson och Arne Grundberg samt revisorssuppleant, Hillevi Förhammar
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.
Nerikes Kattklubb uppmärksammade årsmötet på att internrevisorerna endast skall granska förbundsstyrelsen, inte DN.
Årsmötet gav förbundsstyrelsen i uppdrag att se över stadgarna rörande detta. M Wirth Färdigh informerade att tidigare
årsmöte har beslutat att det är årsmötet som granskar DN.
Slutord från revisionsberättelse från externrevisor Claes Svensson, KPMG.
Uttalanden: ”Jag har utfört en revision av årsbokslutet för Sveriges Kattklubbars Riksförbund för år 2017. Enligt min
uppfattning har årsbokslut i allt väsentligt upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dessa finansiella resultat
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker
därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen”
Årsmötet beslutade att lägga externrevisorns berättelse till handlingarna.

8. Ärenden väckta till årsmötet
Dnr 17-05-17
HÄK, SOL, SÖK & ÖKN, gällande layout av stamtavla
Klubbarna var nöjda med styrelsens svar. Top Cat Club föreslog att man inför någon form av notering från uppfödarna vid
rekvirerande av stamtavlor, om de önskar medskick av vaccinationskort eller inte (många skriver ut själva från webben).
Årsmötesordförande informerade om att förbundsstyrelsen löser detta.
Dnr 18-05-3
Mellansvenska Kattklubben, gällande kontroll av §16
Det diskuterades livligt i denna fråga. Klubbarna var till stor del överens om att det inte är klubbarnas ansvar, att kontrollera
sina enskilda medlemmar om de har §16 tillstånd när de behöver det, detta då §16 tillstånd faller under svensk myndighet,
dvs Länsstyrelsen. Det föreslogs att man är tydlig och informerar alla medlemmar om vad som gäller, dvs att man
informerar men inte kontrollerar, då kontrollorganet är Länsstyrelsen. Mellansvenska kattklubben var nöjda med
diskussionen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och disciplinnämnd
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2017.
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för disciplinnämnden för verksamhetsåret 2017.
Kl. 11.14-11.47 Kaffepaus

10. Rapporter
Utställningskatalog som elektroniskt dokument
Conny Jansson informerade om den försöksverksamhet som bedrivits under året, där endast två klubbar (Mellansvenska
Kattklubben och Västerås Kattklubb) har provat. Dessa klubbar har sänt in rapport till förbundet och de uppblevde båda en
mycket positiv respons från utställarna. Skånes Kattklubb poängterade att det måste finnas tillgång till papperskatalog
också, vilket det givetvis hade gjort.

Förbeställning av papperskatalog till något reducerad avgift (utställare hade glömt att de beställt och blev positivt
överraskade när de erhöll katalog i handen på plats.

Gick att köpa på plats, dock ett fåtal (så överexemplar undveks/färre antal att trycka – miljö och kostnad).

Många utställare tyckte det var smidigt att använda sig av båda katalogerna.

Elektronisk katalog publicerades på morgonen, när utställningen öppnade.
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Förslag att fortsätta denna försöksverksamhet även under 2018 vilket Årsmötet godkände. Kansliet skall informeras i god
tid av arrangerande klubb och rapport skall insändas när utställningen är avhållen, fvb utställningsledamöterna.
Dnr 15-05-14:9 Uppfödardiplomering steg 2
Britta Kjellin informerade kort om hur gruppen arbetat under året, vilket bland annat resulterat i styrelsens motion M 12.
Projektgruppen har en förhoppning att kunna presentera ett färdigt förslag till årsmötet 2019. Gruppen riktade ett stort
tack till Föreningen Sydkatten som delat med sig av sin utbildning.

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 2020 (ingen ändring)
50 kronor per enskild medlem till SVERAK från 2020.
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.
11 b) Övriga avgifter
Årsmötet beslutade med acklamation, i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om avgifter vilket innebär:
Prenumerationsavgift Våra Katter 2019 (ingen ändring)
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 2019 (ingen ändring)
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.
200 kronor per katt för SVERAK-diplomerad uppfödare, för kull yngre än tre månader.
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 (150 kr).
150 kronor per ersättningsstamtavla.
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Huskattbevis
150 kronor per nyutfärdat huskattbevis.
100 kronor per ersättningshuskattbevis.
Utställarpeng (per bedömd katt)
Styrelsens förslag var 15 kronor per bedömd katt. Föreningen Mästerkatten föreslog en sänkning till 10 kr, då förbundet har
så pass god ekonomi. Årsmötet beslutade, medelst röststickor, att avgiften 15 kr kvarstår.
Ryssfolket reserverar sig mot beslutet.

12. Beslut om arvoden för verksamhetsåret 2018
Mötesordförande Eva Porat föredrog bakgrunden till styrelsens förslag om höjning av styrelsearvodena, arvoden som legat
oförändrade under några år. Revisorerna frågade om det var tänkt att alla endagsersättningar skall ingå i arvodet, Eva Porat
informerade då att styrelsen har för avsikt att låta vissa av dem ingå, men att det alltid kan dyka upp oförutsedda händelser
och uppdrag som kan komma att falla utanför. Styrelsen har för avsikt att se över fördelningen och vad som skall ingå för
respektive styrelsepost.
Ryssfolket föreslog att lämna styrelsearvodet oförändrat, dvs 120 000kr.
Årsmötet beslutade via votering, att godkänna styrelsens förslag om höjning av styrelsearvodet till 240 000kr.
Höjning 240 000 kr
142 röster
Oförändrat 120 000 kr
29 röster
Avstår
0 röster
Lunch kl. 13:07 – 14:09
Birka Kattklubb meddelar att motion M 9 är dragen, i och med detta meddelar Hälsingekatten att de vill ha in en ny övrig
fråga på dagordningen, vilket Årsmötet godkände.
Föreningen Mästerkatten lämnade förslag på höjning av även andra arvoden:
Disciplinnämnden: styrelsens förslag: 6 000 kronor - FMK föreslog höjning till: 12 000 kronor
Internrevisorerna: styrelsens förslag: 5 000 kronor - FMK föreslog höjning till: 10 000 kronor
Valberedningen: styrelsens förslag: 4 000 kronor - FMK föreslog höjning till: 8 000 kronor
Årsmötet beslutade via votering, att godkänna Föreningen Mästerkattens förslag att höja nuvarande arvoden.
Styrelsens förslag
83 röster
FMKs förslag/dubblering
88 röster
Avstod
0 röster
Michael Wirth Färdigh begärde anstånd till att presentera ny budget först imorgon.
Styrelsens förslag till resterande arvoden kvarstod, och Årsmötet beslutade med acklamation att lämna dem oförändrade.
55 000 kronor - arvode förbundstidningens redaktion (inklusive annonsplatsförmedling)
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.
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13. Behandling av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhets- och
räkenskapsår
Verksamhetsplan 2018 och budgetkommentarer
Förbundet kommer under 2018 att fokusera framför allt på 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) Driftsätta annonssidan (raskatter.com) och ”on-line” hantering, inklusive access för myndigheter och veterinärer till
kattID, ägarändring on-line, registreringsanmälan on-line, hälsointyg on-line samt datum på hälsointyg i FindUs
4) Planering och genomförande av ett uppfödarseminarium, ersatt av seminarium tillsammans med Agria
Michael Wirth Färdigh informerade om sidan raskatter.com via en presentation, som även kommer att publiceras på
hemsidan. För att kunna annonsera på sidan så krävs inlogg via BankID, så viss begränsning av användande finns. Flera
frågor dök upp på vägen, bland annat vem som äger de bilder på katter som kommer att läggs upp av de enskilda
medlemmarna. Förbundet äger bilderna (ett måste enligt gällande förordningar), men förbundet avser givetvis inte att
använda sig av dessa bilder på något sätt. Viktigt är dock att de enskilda medlemmarna tänker sig för att inte lägga upp
bilder som de själva inte har rättigheter på. Informationstext om detta, samt om §16 tillstånd bör finnas på sidan.
Vidare informerade Michael Wirth Färdigh att till hösten så kommer uppfödarna att kunna registrera sina kattungar on-line.
Fråga lyftes då om styrelsen hade planer på att framöver differentiera avgiften för kullregistrering, beroende på om den
kommer on-line eller ”pappers”-vägen. Michael Wirth Färdigh informerade om att den frågan har inte styrelsen diskuterat.
Mötesordförande Eva Porat informerade om vikten att alla, oavsett vart man sitter, hjälper till att informera om SVERAK,
god katthållning och att förbundets uppfödare är seriösa aktörer på marknaden. Massiv annonsering planeras när
raskatter.com aktiveras.
Styrelsen hade valt att lägga en nollbudget, som justerades på plats till en minusbudget om 20 000 kr (iom höjdningen av
vissa arvoden). Michael Wirth Färdigh uppdaterar budgeten och korrigerad sänds sedan till klubbarna i efterhand.
Fråga väcktes om det idag finns planer från förbundsstyrelsens sida om utbildningar för klubbfunktionärer,
förbundsstyrelsen tog till sig frågan och arbetar vidare med den.
Det väcktes även en fråga rörande det kapital som förbundet har, Michael Wirth Färdigh svarade att det är en trygghet för
förbundet och att det framöver kommer att vara flera dataprojekt som snabbt kan ”tära” på kapitalet.
Årsmötet beslutade med acklamation att godkänna den föreslagna budgeten.
Förbundsordförande Annette Sjödin tillsammans med mötesordförande Eva Porat började nu fippla vid sidan av podiet, det
visade sig att de höll en gigantisk prispokal, till Årets Kattklubb, ett pris som utdelas av förbundet i samarbete med vår
samarbetspartner Agria. Årets kattklubb 2017 var den klubb som under året procentuellt sett haft flest antal diplomerade
uppfödare. Vinnande klubb, Dalälvskatten, blev helt överrumplade och delegaterna Maria (Maja) Karlsson & Lotta Lokasaari
tog med glädje emot pokalen. Klubben erhåller, förutom pokalen, en utbetalning om 1 000 kr från förbundet.
Årets profil ”Med sitt energiska engagemang att vara behjälplig hos olika klubbars sekretariat samt ett positiv föredöme
inom utställningsverksamheten, med tydlig framtoning om att lyfta Sverige och svensk kattsport”, blev förärat Camilla Olin
som tyvärr inte var närvarande på plats, men som deltog via webben, erhåller sin pokal på Scandinavian Winner Show i
Göteborg. Även Årets profil utdelas i samarbete med Agria och även hon kommer att erhålla en utbetalning om 1 000 kr
från förbundet.
Fikapaus kl. 15.37 – 16.13
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Motion M1 behandlades innan valen, detta då den kunde påverka vilka poster som skulle väljas.

Motioner rörande SVERAKs stadgar M 1, första klubbning
M1

STYR 1

SVERAKs stadgar 4.11 och 5.1, ändring av text

Årsmötet beslutade, med Acklamation, att bifalla motionen.
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.
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.
Årsmötet beslutade, i enlighet med styrelsens önskan, att under året arbeta med ny styrelsesammansättning enligt M 1
som försöksverksamhet. Årsmötet beslutade att båda ledamöterna väljs på två år i år, för att få jämna antal var per år.
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14. Val av förtroendevalda inom SVERAK
Webbsändningen stängdes av.
Valberedningen, genom Maria Laestander, informerade om VBs arbete under året och tackade för förtroendet. 18 klubbar
hade inkommit med nomineringar, vilket var betydligt fler än föregående år.
Årsmötet höll sedan en tyst minut för Ann-Christine (Kicka) Johansson som avled i höstas, som dåvarande sammankallande i
VB.
Valberedningen föredrog och presenterade sina förslag:
FÖRBUNDSSTYRELSE
Ordförande - 2 år
Sittande ordförande, tillika valberedningens förslag Annette Sjödin presenterade sig.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Annette Sjödin, VK.
Ledamot 1, - 2 år
Valberedningens förslag, Katarina Henriksson presenterade sig. Därefter presenterades Lena Branding av sin klubb och Siv
Widberg och Hans Boskär presenterade sig själva, de föreslogs ”från golvet”.
Katarina Henriksson, MEK
Hans Boskär, NERK

31 röster
128 röster

Lena Branding, PK

7 röster

Siv Widberg, MSK

5 röster

Årsmötet beslutade, efter votering, att välja Hans Boskär, NERK.
Avels- o hälsoledamot 2, - 2 år
Valberedningens förslag tillika sittande på posten Sofie Abbereus presenterade sig och därefter Camilla Wester som
föreslogs ”från golvet”.
Sofie Abbereus, FMK
Camilla Wester, ELK

144 röster
27 röster

Årsmötet beslutade, efter votering att i enlighet med valberedningens förslag välja Sofie Abbereus, FMK.
Utställningsledamot 2, - 2 år
Valberedningens förslag tillika sittande på posten Lotta Kragh presenterade sig.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Lotta Kragh, ÄK.
Ledamot 2, - 2 år
Valberedningens förslag Katarina Henriksson presenterade sig. Lena Branding och Siv Widberg föreslogs ”från golvet”
(presenterade sedan tidigare).
Katarina Henriksson, MEK

67 röster

Lena Branding, PK

28 röster

Siv Widberg, MSK

76 röster

Årsmötet beslutade, efter votering, att välja Siv Widberg, MSK.
FÖRTROENDEVALD REVISOR SAMT SUPPLEANT
Internrevisor 2, – 2 år
Valberedningens förslag tillika sittande på posten Arne Grundberg presenterade sig.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Arne Grundberg, JKK.
Revisorssuppleant – 1 år
Valberedningens förslag tillika sittande på posten Hillevi Förhammar presenterade sig.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Hillevi Förhammar, SK.
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DISCIPLINNÄMNDEN, DN
DN-ledamot 1 – 2 år
Valberedningens förslag tillika sittande på posten Katarina Wolffram presenterade sig och därefter presenterade SYDK
Birgitta Karlsson som föreslogs ”från golvet”.
Katarina Wolffram, SPIN
Birgitta Karlsson, SYDK

130 röster
41 röster

Årsmötet beslutade, efter votering, att i enlighet med valberedningens förslag välja Katarina Wolffram, SPIN.
DN-ledamot 2 – 2 år
Valberedningens förslag tillika sittande på posten Lena Böörs presenterade sig. Birgitta Karlsson föreslogs ”från golvet”.
Hillevi Förhammar trädde in som rösträknare istället för Rolf Jonsson på detta val.
Lena Böörs, NERK
Birgitta Karlsson, SYDK

98 röster
73 röster

Årsmötet beslutade, efter votering, att i enlighet med valberedningens förslag välja Lena Böörs, NERK.
Disciplinnämnden meddelade senare under helgen att de utsett Katarina Wolffram till sammankallande.
VALBEREDNING, VB
Golvet föreslog, Maria Laestander, Lars Hammar, Camilla Wester och Birgitta Karlsson. Röstning skedde i tre omgångar med
mentometerknapparna.
Maria Laestander, BJK

158 röster

Lars Hammar, DÄK

134 röster (2 i första omgången)

Camilla Wester, ELK

108 röster (0 i första omgången och 26 i andra)

Birgitta Karlsson, SYDK

63 röster (11 i första och andra omgången)

Maria Laestander blev vald i första omgången och i andra omgången blev Lars Hammar. Slutligen blev Camilla Wester vald.
Årsmötet beslutade därmed att som valberedning välja Maria Laestander, BJK, Lars Hammar, DÄK samt Camilla Wester,
ELK.
Valberedningen meddelade senare under helgen att de utsett Maria Laestander till sammankallande.
Nu åter till webbsändning. Mötesordförande Eva Porat föredrog valen för tittarna.
Mötet ajournerades till kl. 10.00 söndag morgon, då mötet åter öppnades kl. 10:02.
Dalälvskatten började med att tacka Nerikes Kattklubb för den fantastiska underhållningen igårkväll. Årsmötet applåderade.
Britta Kjellin informerade om GDPR som träder i kraft 25 maj 2018. Hon visade bland annat en presentation som även
kommer att publiceras på förbundets hemsida. Det är viktigt att integritetspolicyn är synlig utåt till medlemmarna, webb,
FB etc. Den skall vara tillgänglig, men behöver inte sändas i brev till alla medlemmar. Det är viktigt att dokumentera hur
man hanterar uppgifter och man bör ha en punkt på styrelse- och årsmötesprotokoll om GDPR, vad som har hänt sedan sist,
nya register etc.
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15a. Behandling av ansökan om medlemskap i SVERAK (dnr 17-05-8)
Ansökan diskuterades och framförallt placering av klubben säte ställde till frågetecken samt hur uteslutning av medlemmar
går till (Britta Kjellin som granskat stadgarna innan skick till årsmötet, informerade att klubbens stadgar på den punkten var
betydligt tydligare än hur flera av dagens klubbar har det i sina). Då den sökande klubben följde diskussionen via
webbsändningen, så sändes vissa förklaringar till årsmötet, via Föreningen Sydkattens delegater.
Detta är första gången som en ansökan om medlemskap behandlas av årsmötet, varvid det uppmärksammades att det
hade varit bra om den sökande klubben varit närvarande på plats. Rutiner rörande detta kommer att ses över.
Först skedde en muntlig votering, men årsmötesordförande Eva Porat begärde sedan knapptryckning då beslut inte gick att
avgöra. Kvalificerad majoritet krävdes i frågan.
Årsmötet beslutade, efter omröstning, att avslå ansökan.
Bifall

62 röster

Avslag

105 röster

Avstår

4 röster

Fikapaus kl. 11:19 – 11:50.
Anna-Lena Berg informerade kort om Agria Cat Breed Profile. Det planeras ett inledande seminarie i höst i Stockholm, man
planerar att arbeta tillsammans med inte bara Agria utan även med rasringar och uppfödare i denna fråga. Årsmötet var
positiva till initiativet att arbeta vidare för en bättre hälsa för raskatter och applåderna rungade.
Mötesordförande Eva Porat informerade om de chipläsare som förbundet köpt in och som delats ut till alla närvarade
klubbar, dessa läsare kan tom läsa av värmekänsliga chip. Kansliet ombesörjer att de klubbar som inte är på plats erhåller
var sin läsare.

15b. Motioner
Västsvenska Kattklubben informerade att de drar sin motion M 4, då den inte bifallits av VKs årsmöte. Britta Kjellin
informerade om vikten av rutiner i klubbar, hur man internt hanterar motioner. Flera klubbar har inskrivet i sina stadgar hur
dessa skall hanteras, emedan andra klubbar inte har det inskrivet utan det faller helt på klubbens styrelse. Det är inga
konstigheter att dra motion, precis som VK nu gjorde.

Motioner rörande SVERAKs stadgar M 6/17 och M 9/17, Andra klubbning
M 6/17

STYR 3/17

SVERAKs stadgar 3.4, ny text

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Ny text:
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.

M 9/17

STYR 5/17

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.
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Motioner för vidarebefordran till FIFe M 2 – M 9
För bifall av motion för vidarebefordran till FIFe krävs beslut med enkel majoritet (86 röster).
BJK 1

M2

FIFes och SVERAKs regler för utställning 4.9.1, ändring av text

Årsmötet beslutade, efter omröstning, att avslå motionen.
Bifall

25 röster

Avslag 146 röster
Avstår

0 röster

Ändring av text:
4.9.1 Nominering till Best in Show (NOM)
Varje domare får nominera en katt, i varje kategori (se tabell över utställningskategorier) som domaren dömer, som:
vuxen hane
vuxen hona
vuxen kastrat hane
vuxen kastrat hona
junior 7-10 månader (ej könsdelning)
ungdjur 4-7 månader (ej könsdelning)
junior 7-10 månader hane
junior 7-10 månader hona
ungdjur 4-7 månader hane
ungdjur 4-7 månader hona

M3

ELK 1

FIFes och SVERAKs regler för utställning, 5.4, ändring av text

Årsmötet beslutade, efter omröstning, att bifalla motionen.
Bifall 139 röster
Avslag 32 röster
Avstår 0 röster
Ändring av text:
Klass 9 Öppen
Denna klass är öppen för katter som är registrerade i LO eller RIEX hos en FIFe-medlem, och som uppnår minst 10 12
månaders ålder under utställningsdagarna (se 1.17 e och 3.1).
I denna klass tilldelas CAC.
Klass 10 Kastrat
Denna klass är öppen för kastrerade katter som är registrerade i LO eller RIEX hos en FIFe-medlem, och som
uppnår minst 10 12 månaders ålder under utställningsdagarna, (se 1.17 e och 3.1).
I denna klass tilldelas CAP.
Klass 11 Junior 7-10 8-12 månader
Denna klass är öppen för katter som är registrerade i LO eller RIEX hos en FIFe-medlem, och som har uppnått 7 8
månaders ålder vid utställningen men ännu ej fyllt 10 12 månader (se 1.17 e och 3.1).
Klass 12 Ungdjur 4-7 4-8 månader
Denna klass är öppen för katter som är registrerade i LO eller RIEX hos en FIFe-medlem, och som har uppnått 4 månaders
ålder vid utställningen men ännu ej fyllt 7 8 månader (se 1.17 e och 3.1).

M4

VK 1

Dragen
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FMK 1

M5

FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring 2.3.3,
ny text

Årsmötet beslutade, efter omröstning, att avslå motionen.
Bifall

36 röster

Avslag 132 röster
Avstår

3 röster

Ny text:
2.3.3 Kattungar
Kattungar får inte flytta till ny ägare (nytt hem) innan de är tolv fjorton veckor gamla och har blivit fullvaccinerade mot
feline panleucopenia, feline calici virus och feline herpes virus såvida inte veterinär föreskriver annat förfarande. Flytt
till ny ägare får ske tidigast 14 dagar efter grundvaccination.

M6

FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring 5.3.2,
ändring av text

JKK 1

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Ändring av text:
5.3.2 Distinguished Merit (DM)
FIFe-titeln Distinguished Merit (DM) tilldelas en katt enligt följande regler:
a. Det erforderliga antalet avkommor som har erhållit titeln IC/IP eller högre, alternativt DSM, DVM, JW eller DM ska
vara minst fem stycken för en honkatt och minst tio stycken för en hankatt.
Denna klass är öppen för katter som är registrerade i LO eller RIEX hos en FIFe-medlem, och som har uppnått 4 månaders
ålder vid utställningen men ännu ej fyllt 7 8 månader (se 1.17 e och 3.1).

M7

VÄK 1, DK 1, VRK 1, SPIN 1
& BIRKA 1

Rasstandard Turkisk Van, TUV, ändring av text

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Ändring av text:

STANDARD TURKISK VAN
Eyes

Shape
Colour

Large and oval, set slightly oblique
Blue
light amber
odd eyed: one eye blue, the other one light amber.
All colours permitted, regardless of coat
colour.
Eye lids to be outlined with pink.

POÄNGSKALA
Head
Ears
Eyes
Body

Coat

general shape, nose, jaw and teeth, chin
shape and placement
colour
Shape and placement and colour
shape, size, bone structure
legs and shape of paws
shape and length of tail
colour
quality and texture
length

Condition
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M8

FIFes Standard General Part Shaded/Shell, med flera, ändring av
text

BIK 1

Årsmötet beslutade, efter omröstning, att avslå motionen.
Bifall

32 röster

Avslag 127 röster
Avstår 12 röster
Ändring av text:
STANDARD GENERAL PART - SHADED/SHELL
BiK föreslår att man slår ihop mönstren shaded och shell till ett mönster, kallat tippat,för alla raser (förutom BSH och BLH
som redan använder endast 11, kallat tippat).
Slå samman EMS 11 och 12 till EMS 11, i följande raser:
•
kategori 1: PER, EXO,
•
kategori 2: ACL, ACS, LPL, LPS, MCO, NFO, SIB and TUA
•
kategori 3: BML, KBL, KBS, SRL, SRS
•
kategori 4: CRX, DRX, GRX, PEB
Beskrivningen shaded/shell i FIFes General Part “colour varieties” ska vara helt oförändrad förutom delen om “coat
colour” som ska ha samma ordalydelse som beskrivningen i standarden för BSH/BLH.
---SHADED TIPPAD - 11
Pälsfärg

Anmärkningar

BML
Pälsfärg

(Ny text, gammal text är helt utbytt)
Sidorna, huvud, öron och svans ska vara jämt tippad med den genetiska färgen.
Enhetlig tipping är mer viktigt än längden av tippingen på varje hårstrå. Benen får ha
tipping, som suddas ut i riktning mot tassarna. Tassarna måste vara utan
agoutimarkeringar.
Generellt uppfattas en shaded katt som mycket mörkare än en shell.
Beskrivningar och fel gäller för alla shaded tippade varianter.

… varm gyllene, shaded och shell tippad i den godkända…

I BSH/BLH standarden, kan anmärkningen H tas bort helt och hållet. I uppfödnings- och registreringsreglerna 6.4 kan
texten rörande registrering av tippade (shaded/shell) tas bort.
Då beskrivningen av shaded (11) och shell (12) alla redan är kombinerad i alla delar förutom de som nämnts ovan, är
ytterligare standardändringar inte nödvändiga.
Beskrivningen i FIFes Easy Mind System (EMS) “Patterns” och “Tabby patterns” ska följaktligen också ändras i alla
beskrivningar.

M9

BIRKA 3

FIFes Statuter 2.6, ändring av text

Dragen

Motioner rörande SVERAKs stadgar M 10 – M 12
M 10

STYR 3

Dragen
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M 11

STYR 4

SVERAKs stadgar 4.4, ny text

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
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.

SVERAKs stadgar 6.2 Ordningsregel. FIFes och SVERAKs regler för
uppfödning och stambokföring 5.1.1, ändring av text
Årsmötet beslutade, efter votering, att avslå motionen.

M 12

STYR 5

Bifall 97 röster
Avslag 72 röster
Avstår 2 röster
Ändring av text:
Stadgar, ordningsregel
6.2 (b) En kull Maximalt två kullar får registreras av enskild person utan stamnamn.
Uppfödning och stambokföring
5.1.1 … [Generell dispens inom SVERAK: En kull Två kullar får registreras av enskild person utan stamnamn.]
Top Cat Club lämnar mötet kl 13.00, röstlängden justerades till totalt 166 röster, vilket innebar 84 röster för enkel majoritet
och 111 röster för kvalificerad.

Motioner rörande SVERAKs grundregler M 13 – M 15
M 13

STYR 6

SVERAKs grundregler 4.1, ny text

Årsmötet beslutade, efter omröstning, att avslå motionen:
Bifall 85 röster
Avslag 78 röster
Avstår 3 röster
Ny text:
4.1 Vakant
En SVERAK-uppfödare ska vid tingning, utplacering av katt på foder och vid överlåtelse av katt alltid använda aktuell,
av SVERAK för ändamålet framtagen, blankett.
14 klubbar reserverade sig mot beslutet om avslag, DÄK, GEK, JKK, KKoJ, NERK, PK, SC, SKKK, SK, SOL, SVISS, UK, VÄK & ÄK.
Mötesordförande Eva Porat var näst intill mållös, tillslut sansade hon sig och informerade chockad vad årsmötets beslut
innebär i praktiken. Nerikes Kattklubb och Värmlands kattklubb uttryckte sin bestörtning över årsmötets beslut att fortsatt
tillåta de horribla avtal som nu förekommer bland uppfödare, särskilt rörande fodervärdskap. De tyckte det var fruktansvärt
ledsamt att styrelsens nedlagda arbete på det uppdrag som tidigare årsmöte ålagt styrelsen, inte bifölls.
Lunch kl. 13:21 – 14:06, Hälsingekatten lämnade mötet i samband med lunchen varvid ny röstlängd fastställdes till 163.
Förbundsstyrelsen bad om en fem minuters paus varvid mötet ajournerades kl. 14:10 – 14:15.
Efter pausen informerade förbundsordförande Annette Sjödin om att hela SVERAKs styrelse ställer sina poster till
förfogande, detta då styrelsen inte känner att de kan arbeta med att propagera att förbundet är seriöst och att det går
emot SVERAKs syften i stadgarna.
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Fråga väcktes om det fanns möjlighet att backa i protokollet och göra en ny omröstning i frågan.
Årsmötet beslutade, efter omröstning, att man skulle behandla motion M 13 igen.
Ja 145 röster
Nej 18 röster
Avstår 0 röster
Ryssfolket protesterade mot förfarande om att göra en ny omröstning, men de lämnade inte in någon skriftlig protest.
Ny votering på M 13 gjordes.

M 13

STYR 6

SVERAKs grundregler 4.1, ny text

Årsmötet beslutade, efter omröstning, att bifalla motionen.
Bifall 142 röster
Avslag 18 röster
Avstår 3 röster
Valberedningens sammankallande, Maria Laestander, blev lite handfallen i det faktum att förbundet inte längre hade någon
styrelse. Hon frågade årsmötet om det var årsmötets mening att återinvälja den styrelse som nyss lämnat sina platser till
förfogande, på de tidigare gällande mandatperioderna. Årsmötet beslutade, enhälligt, i enlighet med valberedningens
förslag, att återinvälja styrelsen i sin helhet.

M 14

FRÄS 1

SVERAKs grundregler 4.1, ny text

SKKK 2

SVERAKs grundregler 4.4, ny text/tillägg

Dragen

M 15
Dragen

Motioner rörande FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring M 16
FIFe och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring, 4.5, ny
punkt som nationellt tillägg
Årsmötet beslutade, efter omröstning, att avslå motionen.

M 16

NOS 1

Bifall 84 röster
Avslag 72 röster
Avstår 7 röster
Ny text:
Vid utfärdandet ska stamtavla som minst innehålla följande information för berörd katt:
Nationellt tillägg
● Fält/ruta avsedda för ID märkning, grundvaccinering, navelbrock, testikelstatus samt hörselstatus.
Allt måste vara veterinärt signerat.

Motioner rörande FIFes och SVERAKs regler för utställning M 17 – M 19
Skånes Kattklubb drog sin motion M 17, klubben frågade dock årsmötet om det är tillåtet att förbundet utfärdar
huskattbevis till katter i så kallade ”hoppsankullar”. Årsmötet svarade att det tyckte att det var helt i sin ordning.
SKKK 2
FIFes och SVERAK regler för utställning 5.4, nationellt tillägg,
M 17
ändring av text
Dragen
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M 18

ELK 2

SVERAKs nationella utställningsregler 2.3, 2.4 & 2.6, ändring av text

PK 2

SVERAKs nationella utställningsregler, Årets Katt, ny punkt 2.8

Dragen

M 19

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Ny text/ny punkt:
2.8 Årets BIR – Bäst i ras
En gemensam BIR-lista för vuxen, ungdjur /junior och kastrat tas fram i samtliga raser i samtliga kategorier (I - IV), där
det kan tas ut.
Minst 3 och högst 5 utställningar, där katt fått poänggivande resultat erfordras. De 3-5 bästa resultaten räknas och
summeras. Listan tas fram via underlaget för uträkningen till Årets Katt.
Motion M 19 blev omedelbart justerad av årsmötet, och gäller därmed redan från och med Årets Katt 2018.

Övriga motioner M 20
BIRKA 2

M 20

Ändring av ord i regelverk, rasstandarder mm

Årsmötet beslutade, efter omröstning, att avslå motionen.
Bifall 12 röster
Avslag 148 röster
Avstår

3 röster

Ny text:
Ändra svensk beskrivning vissa snösilverfärger på bengal samt för n 24 31 och n 22 31 som idag benämns
brunspotted/marble
Idag har vi följande benämningar:
n24 33 Snöleopardspotted
ns24 33 brunsilverspottedmaskad
n22 33 Snöleopardmarble
ns22 33 brunsilvermarblemaskad
n24 32 minkspotted
ns24 32? osäker om förekommit
n 24 32 minkmarble
ns 22 32? osäker om förekommit
n24 31 brunspotted
ns24 31 brunsilverspotted
n22 31 brunmarble
ns22 31 brunsilvermarble

Föreslår ändring till:
silversnöleopardspotted
silversnöleopardmarble
silverminkspotted
silverminkmarble
sepiaspotted
silversepiaspotted
sepiamarble
silversepiamarble

16. Övriga frågor
Frågor som väcktes under lördagens möte togs upp.
Föreningen Perserkatten, PK – gällande kvotering av raser vid utställning
Det blev endast en kort diskussion, och årsmötet var eniga om att det är upp till varje klubb att avgöra.
Skånes Kattklubb, SKKK – gällande tider för årsmöte
Skånes Kattklubb drog av förklarliga skäl sin fråga.
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Skånes Kattklubb, SKKK – gällande uppvaktning
Skånes Kattklubb undrade om det inte finns någon rutin för att uppvakta klubbar som har jubileum. Styrelsen beklagar att
SKKKs jubileum missats och framförde sin ursäkt över att det missats. Rutin har införts så detta inte skall upprepas. SKKK var
nöjda med detta och tackade för ursäkten.
Skånes Kattklubb, SKKK – bedömningssedlar
Skånes Kattklubb förslog att förbundet utvecklar ett system med tex läsplatta att sändas med burpoolen, då flera
bedömningssedlar idag är svårlästa. Mötesordförande Eva Porat föreslog att det kanske är dags att återinföra
domarberättelser, då kan sekretariaten sammanställa alla bedömningar så finns de både elektroniskt och läsbart. Eva Porat
poängterade också att det idag finns inskrivet i reglerna att domare skall skriva läsliga bedömningssedlar och att man
därmed bör påtala för vederbörande domare om så inte är fallet. Att sända läsplattor med burpoolen är inte rimligt, de
kommer inte att överleva den miljön.
Hälsingekatten
Då klubben lämnat mötet så är frågan inte längre aktuell.

Mötets avslutande
Förbundsordförande Annette Sjödin framförde eloge till Nerikes Kattklubb som under helgen ställt upp på ett frantastiskt
sätt. Hon framförde även ett stort tack alla funktionärer samt kanslipersonal för nedlagt arbete. Avgående ledamot Lars
Hammar tackades särskilt med en blomma. Sist men inte minst tackades mötesordförande Eva Porat samt bisittare Malin
Sundqvist för hegens jättearbete samt alla delegater och Royal Canin.
SVERAKs årsmöte 2019
Kommer att avhållas på Frimurarhotellet i Linköping. Föreningen Östkatten fick frågan om de kunde tänka sig att hjälpa till
med service/underhållning under årsmötet 2019, vilket de tackade ja till.
Kl. 15:20 förklarade mötesordförande Eva Porat SVERAKs årsmöte 2018 avslutat.
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2018-03-28

SVERAKs kansli, Cecilia Wennergren, årsmötessekreterare

Datum

2018-04-19

Eva Porat, årsmötesordförande

Datum

2018-04-11

Malin Sundqvist, bisittare

Datum

2018-04-20

Wendy Mörk, justerare

Datum

2018-04-20
Datum
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