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Protokoll fört vid SVERAKs ordinarie årsmöte
19-20 mars 2011, First Grand Hotel i Borås
Förbundsordförande Annette Sjödin hälsade alla varmt välkomna och förklarade SVERAKs årsmöte 2011 öppnat kl. 10.00.
Därefter presenterade hon de närvarande förtroendevalda;
Från förbundsstyrelsen, utom Annette Sjödin själv; vice ordförande Eva Porat, förbundsekonom Michael Wirth Färdigh,
ledamöterna Ewa Löwdin och Stellan Spetz, suppleant Kenneth Wikström, hälsokommitténs ledamöter Ulrica Wilderäng, Anna
Börje och Lotta Kragh (adj), raskommitténs ledamot Anna Sjöberg, regelkommitténs ledamöter Lars Madej och Anna Lindström
samt tävlings- och utställningskommitténs ledamöter Lotta Falk, Anne-Marie Törnström och Malin Sundqvist. A Sjödin
informerade att RAK-ordförande Ingrid Björkman av familjeskäl tyvärr fått lämna årsmötet akut en kort stund före årsmötets
start.
Därefter presenterades; disciplinnämndens ledamöter Conny Jansson, Katarina Wolffram, Lena Böörs, Sonny Hansson och
Anna-Karin Lénshof, internrevisorerna Rolf Kimnäs och Svante Pettersson samt internrevisorsuppleant Kristina Osterling
(klubbdelegat MSK), valberedningens ledamöter Ingela Malmsten (klubbdelegat GRK) och Anna-Karin Rahm (klubbdelegat
HÄK), SVERAKs representant i Svenska Forskningsfonden för katt Bertil Hansson (klubbdelegat ADC) och suppleant Rolf Kimnäs,
samarbetspartner Royal Canins representant Jenni Pernklev Svensson samt anställd personal Lena Ahlros, Agneta Färdigh,
Cecilia Wennergren och Johnny Åkervall från förbundskansliet samt Våra Katters redaktör Ulf Lindström.
Detta år provades ett nytt mentometersystem och Johnny Åkervall var ”mentometerman” som hanterade programvaran och
förberedde röstningsunderlagen.
Allmän formalia och information följde bland annat att det utanför årsmöteslokalen fanns ett bord med SVERAKs och FIFes
jubileumsböcker samt föreningshandböcker som var och en fick ta med sig hem i så många antal exemplar som ”samvetet
tillät”.

1. Upprop och fastställande av röstlängd
Upprop av 46 närvarande klubbar genomfördes och röstlängden fastställdes till 188 röster; kvalificerad majoritet 126 röster,
enkel majoritet 95 röster.

Medlemsklubb

Anslutningsår
till SVERAK

Röstetal

ADC, Art Deco

Bertil Hansson

1991

3

AK, Amica Kattklubb

Paulina Abrahamsson & Maria Åhren

1994

3

ALFA, Alfakatten

Per Schoerner & Jan Ericsson

1987

2

ASK, Absolut Kattklubb

Anna Källström

2000

3

BIK, Billingebygdens Kattklubb

Maria Herngren & Christina Wåhlgren

1987

5

BIRKA, Birka Kattklubb

Jessica Malmberg & Josephine Wallner

2000

4

BJK, Björkstakatten

Malin Hallgren & Tommy Sjödin

1985

6

BK, Föreningen Boråskatten

Lena Nilsson & Solweig Persson

1968

3

CCC, City Cat Club

Leif Mithander & Yvonne Walther

2000

2

CK, Calmare Kattklubb

Monica Mathisson & Marie Strandberg

1989

5

COOL, Cool Cats Club

Christina Lindbäck & Frida Sakko

2009

3

DK, Dackekatten

Weine Johansson & Eva Kjällsdotter

1986

6

DÄK, Dalälvskatten

Sylvia Erikérs & Maja Karlsson

1983

7

ELK, Elfsborgskatten

Cecillia Gylling & Camilla Wester-Johansson

1988

3

FMK, Föreningen Mästerkatten

Wendy Mörk & Anne Nordström

1993

2

FRÄS, Fräsets Kattklubb

Celina Jacobsson & Torbjörn Sjögren

2004

3

GEK, Gestrica Kattklubb

Ayreen Sundin & Annika Ågren

2008

3

GRK, Göteborgs Raskattklubb

Carina Magnusson & Ingela Malmsten

1996

3

HÄK, Hälsingekatten

Ronja Alftin & Anna-Karin Rahm

1993

3

JKK, Järva Kattklubb

Margareta Lind & Elisabeth Raab Alvarson

1979

6

KKOJ, Kattklubben Katten och Jag

Marie Nordberg Bengtsson & Annelie J:son Borg

2007

2

KLÖS, Kattklubben Klöset

Helena Larsson & Iréne Eek Magnusson

1993

2

LK, Linköpings Kattklubb

AnnChristin Johansson & Yvonne Kleist

1956

3
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MEK, Medelpads Kattklubb

Katarina Henriksson

1986

3

MIN, Min Kattklubb

Hans Bergqvist & Carin Mikkelä

2007

4

MSK, Mellansvenska Kattklubben

Josefine Ekroos & Kristina Osterling

1964

5

NERK, Nerikes Kattklubb

Ylva Kangedahl & Barbro Åberg

1967

10

NOS, Norrskenskatten

Greta Fredriksson & Ida Johansson

1986

4

OCC, Oci Cat Club

Ingeborg Palmér & Agneta Glennsten

2001

2

PK, Perserkatten

Carina Rosberg & Emilia Rosberg

1960

3

RYSS, Ryssfolket

Kenneth Eklind & Yvonne Torstensson

1993

3

SC, Speed Cat

Linda Hällgren & Anne Rönn

1990

1

SKKK, Skånes Kattklubb

Barbro Helmer & Monica Kaad

1966

3

SOL, Solkatten

Heléne Fahlgren & Carina Lindmark

1990

4

SPIN, Spinneriet

Helena Kivimäki & Merlyn Lindahl

1992

7

SUK, Sundsvalls Kattklubb

Monica Byström & Roseanne Forslund

1972

4

SVISS, Kattklubben SVISS

Lisbet Lindell & Annelie Ogén

2001

2

SYDK, Föreningen Sydkatten

Håkan Andersson & Camilla Olin

1962

11

SÖK, Storsjökatten

Liana Gilhus & Johanna Nilsson

1992

3

TCC, Top Cat Club

José Carratalà Morales

2001

8

UK, Uppsala Kattklubb

Agnieszka Madej & Anne Svensson

1970

6

VK, Västsvenska Kattklubben

Pia Augustsson & Maria Brandin

1950

4

VRK, Västerås Kattklubb

Margaretha Backhurst & Lena Wilhelmsson

1963

5

VÄK, Värmlands Kattklubb

Inger Andersson & Camilla Westh

1989

4

ÄK, Föreningen Ädelkatten

Linda Brodin & Helen Hallberg

1967

3

ÖSTK, Östkatten

Kajsa Höök Johansson & Kerstin Lönnqvist

1983

7

För första gången sedan Medelpads Kattklubb bildades deltog inte Kurt och Solveig Rosenholm som delegater för klubben.
Årsmötet sände, via Annette Sjödin, en särskild hälsning till ”Rosenholmarna” att de var saknade!
Följande klubbar hade lämnat besked om ej deltagande; Kattklubben Arctica (ARC), Stockholms Kattklubb (SK), Siameslinjen
(SL) och Örnsköldskatten (ÖKN). Inget besked hade inkommit från Sällskapskatten (SÄKA).
Följande klubbar upphörde som SVERAK-klubb 101231; Karlstads Kattklubb (KKK), Ras- och Huskatten (RHK), Tjustbygdens
Kattklubb (TBK) samt X-katten (X-K).

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

3. Fastställande av dagordning
Klubbdelegaterna erhöll vid mötet nytillkomna handlingar; justerat förslag från valberedningen rörande årsmötesfunktionärer,
justerad sida 8 i styrelsens årsberättelse, handling från Svenska forskningsfonden för katt samt Skånes Kattklubbs motion M 38.
Lars Madej, ordförande i regelkommittén, REK beklagade att M 38 missats i första årsmötesutskicket men eftersom REK
diskuterat huruvida motionen var att betrakta som motion eller ett förslag till avgifter hamnade den ”vid sidan av”.
Styrelsen föreslog att M 19 skulle behandlas före M 18 eftersom motionerna annars skulle gå emot varandra.
Medelpads Kattklubb, MEK föreslog att M 17 skulle behandlas före val av förtroendevalda. Vid information att detta inte skulle
påverka årets personval återdrog MEK förslaget.

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att behandla M 19 före M 18 samt att godkänna nytillkomna handlingar.
Därmed fastställdes dagordningen för årsmötet.
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4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ingela Malmsten, sammankallande i valberedningen, VB, informerade att missuppfattning skett vid förslag av sekreterare för
mötet och att Elisabeth Raab Alvarson inte ställde upp för val för det fall SVERAKs kansli var föreslagen. Eftersom kansliet är i
tjänst under årsmöteshelgen krävs principiellt inte en förfrågan från eller svar till valberedningen från anställd personal. Om
årsmötet beslutar är det endast om synnerliga skäl föreligger som kansliet kan ”tacka nej” till att agera sekreterare.

Val av ordförande för årsmötet
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Eva Porat, NERK, som
årsmötesordförande under SVERAKs årsmöte 2011.
I och med detta val lämnade SVERAKs förbundsordförande Annette Sjödin över ordförandeklubban till årsmötesordförande.

Val av bisittare till årsmötesordförande
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Stellan Spetz, ÄK, som bisittare till
årsmötesordförande under SVERAKs årsmöte 2011.

Sekreterare för mötet
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja SVERAKs kansli som sekreterare för
SVERAKs årsmöte 2011. Agneta Färdigh agerade sekreterare för SVERAKs kanslis räkning.

5. Val av två protokollsjusterare och två rösträknare
Valberedningen och podiet frågade årsmötet om val av protokollsjusterare och rösträknare för årsmötet kunde förrättas för
både lördag och söndag i samma val eftersom det är en fördel med samma person båda dagarna.

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.
Då flera förslag till protokollsjusterare förelåg mötet begärdes votering. Det uppstod en del problem med mentometersystemet
och röstning skedde med hjälp av röststickor. Internrevisorerna Rolf Kimnäs och Svante Pettersson agerade kontrollanter
genom att beräkna antal stickor och röster.

Protokollsjusterare 1
Årsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag välja Elisabeth Raab Alvarson, JKK, att justera årsmötesprotokollet.

Protokollsjusterare 2
Årsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag välja Bertil Hansson, ADC, att justera årsmötesprotokollet.
Rösträknare 1
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Kristina Osterling, MSK, som
rösträknare.

Rösträknare 2
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Rolf Jonsson, NERK, som
rösträknare.

6. Föregående årsmötesprotokoll
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att lägga årsmötesprotokollet från 20-21 mars 2010 till handlingarna.

7. Årsredovisning 1 januari – 31 december 2010
Årsredovisningen omfattade styrelsens (inklusive kommittéernas) verksamhetsberättelse, verksamhetsberättelse från
disciplinnämnden, verksamhetsberättelse från Svenska Forskningsfonden för katt, styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och
resultaträkning) samt revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Sida för sida av styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom av mötesordförande och frågor besvarades av styrelsen;
Sidan 4, ”Internationella utställningar”
Nerikes Kattklubb frågade styrelsen om skäl till varför utställda katter minskar i antal och om styrelsen hade några tankar över
detta. Annette Sjödin informerade att bland annat denna fråga skulle komma att diskuteras senare under årsmötet genom
tävlings- och utställningskommitténs punkt på dagordningen ”Information rörande utställningsverksamhet”.
Sidan 7, ”Uppfödardiplomering”
Birka Kattklubb frågade hur många aktiva uppfödare det finns inom förbundet – en intressant aspekt i förhållande till att det vid
årsskiftet fanns 659 diplomerade uppfödare. Michael Wirth Färdigh informerade att det i dagsläget inte finns någon
statistikrapport för detta men att en sådan, och många fler, kommer att utvecklas i kommande dataprojekt.
Royal Canins representant Jenni Pernklev Svensson informerade att Royal Canin framöver kommer att dela ut presentkort på
kattfoder, till ett värde av 250 kr, till diplomerade uppfödare. Årsmötet applåderade denna information.
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Sidan 10 ”Projekt programutveckling – Aladdin – SVERAKs program för utställningsverksamhet”
Birka Kattklubb begärde en statusrapport över ”Aladdin-läget” och Kenneth Wikström rapporterade att SVERAK äger källkoden
till Aladdin. Detta gör att nya dörrar öppnas, inte minst möjlighet till utvecklingsarbete. Arbete pågår att flytta program från SQL
2000-miljö till 2008-miljö, en flytt som i förlängningen kommer att förbättra prestanda.
Projekt programutveckling – Sinbad – SVERAKs program för medlemshantering
Michael Wirth Färdigh rapporterade att Sinbad varit i drift cirka två månader och att förbundet med glädje konstaterat att med
undantag av två klubbar använder samtliga SVERAK-klubbar Sinbad för medlemsrapportering!
Sidan 11 ”Projekt Uppfödarseminarium”
Annette Sjödin informerade att plats och datum för seminarium. Detta avhålls i Göteborg den 24-25 september 2011. Bland
annat kommer Susan Little, Kanada; att föreläsa och alla klubbar uppmanades att deltaga och informera om detta
arrangemang.
I sedvanlig ordning lästes förbundsstyrelsens slutord upp av förbundsordförande

För att avsluta denna årsberättelse som vi började den; vi är helt övertygade om att vi tillsammans, med engagemang och
kunskap, kan få SVERAK att växa och utvecklas i än högre grad!
Och vi – det är alla; från klubbar med enskilda medlemmar till förtroendevalda och anställda. Vi är, och ska vara stolta över vårt
förbund – för katten!
Avslutningsvis ett citat med tänkvärda ord:
”En dröm du drömmer ensam är bara en dröm. En dröm ni drömmer tillsamman är verklighet”. [John Lennon]
Annette Sjödins slutkommentar att det var hennes och Johns citat följdes av många skratt – och applåder.

Årsmötet beslutade att lägga styrelsens årsberättelse till handlingarna.
Disciplinnämndens verksamhetsberättelse
Disciplinnämnden, DN fick vid 2010 års årsmöte i uppdrag att lämna en mer utförlig verksamhetsberättelse – eftersom årsmötet
då konstaterat att det är årsmötet som ”granskar” DNs arbete.
DNs verksamhetsberättelse för 2010 presenterades och årsmötet beslutade att lägga den till handlingarna.

Svenska Forskningsfonden för katt 2010
Bertil Hansson, SVERAKs representant i Svenska Forskningsfonden för katt, informerade och konstaterade att det tyvärr var en
knapphändig information han kunde delge årsmötet. Skälet till detta är att informationsflödet från fonden är ringa.

Årsmötet beslutade att lägga Svenska Forskningsfondens rapport för 2010 till handlingarna.
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
Styrelsens förvaltningsberättelse gicks igenom och frågor besvarades.

Årsmötet beslutade att balansera årets resultat i enlighet med föreliggande balansräkning. Därefter lades förvaltningsberättelsen till handlingarna.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
Av internrevisorernas rapport framkom att synpunkter om förbundets förvaltning efter varje revisionstillfälle har överlämnats till
SVERAKs styrelse och dessa synpunkter har tillfredsställande åtgärdats eller besvarats.
Internrevisor Rolf Kimnäs läste upp slutord;
”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.
Claes Svensson, godkänd revisor KPMG var under 2010 externrevisor och dennes revisionsberättelse lästes upp av
förbundsekonom Michael Wirth Färdigh.
Därefter beslutade årsmötet att lägga externrevisorns berättelse till handlingarna.

8. Ärenden väckta till årsmötet
Dnr 10-05-34; Alfakatten, ALFA rörande SVERAKs årsmöte
samt dnr 10-05-34:2 Styrelsens svar i frågan
ALFA föreslog att SVERAKs styrelse skulle få i uppdrag att starta en arbetsgrupp som undersöker möjligheten att genomföra
delar av SVERAKs årsmöte via en webbapplikation. Genom detta förfarande ansåg ALFA att även de små klubbarna skulle ges
möjlighet att påverka samt att både klubbarnas och förbundets kostnader kunde hållas nere. Styrelsens svar på frågan var att
nuvarande styrelse inte ser hur personval och motioner skulle kunna behandlas via en webbapplikation – inte minst eftersom
diskussioner pågår flitigt under själva årsmötet samt att justering av text och nominering sker i sista minuten.
Årsmötet framförde sina synpunkter på vikten av att träffas en gång om året – för diskussioner och beslut men inte minst för
det sociala umgänget där diskussioner kan föras utanför årsmöteslokalen mellan klubbar från hela Sverige.

Årsmötet beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna utan åtgärd.
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Dnr 10-05-36 Frågor från Gestrica Kattklubb, GEK rörande avstängningslistan och kemiska kastrerade hanar på utställning
samt dnr 10-10-36:2 Styrelsens kommittéers svar i frågorna
Fråga 1 avsåg förbundets avstängningslista och hur den ska hanteras för att den ska nå ut till fler. Regelkommitténs svar på
frågan var att Disciplinnämnden har möjlighet att publicera disciplinära ärenden i förbundstidningen Våra Katter där det framgår
bakgrund till ärendet och beslut som fattats – dock utan att namnge vem det berör. SVERAKs styrelse har inte för avsikt att
publicera avstängningslistan vare sig i tidning eller på någon del av hemsidan utan den kommer, för att skydda enskilda berörda
personer, att sändas till klubbarna med cirkulärutskick. Klubbarna får absolut inte publicera listan på webben och det är inte att
rekommendera att den publiceras i annat forum, som exempel i klubbtidning.
Vid direkt fråga från ”utomstående” som undrar om person som är under disciplinär åtgärd får besked lämnas om detta faktum
– dock utan bakgrundsinformation eller annan känslig information yppas. Denna policy gäller för att primärt skydda berörd
person.
Gestrica Kattklubb ansåg sig nöjd med styrelsens svar varför skrivelsen lades till handlingarna.
Fråga 2 avsåg om en kemiskt kastrerad hankatt ska få tävla som fertil och då jämföras med helt fertila hanar utan kemisk
kastrering. Hälsokommitténs och Tävlings- och utställningskommitténs svar på frågan var att SVERAKs styrelse tidigare har
fattat ett principbeslut att tillåta användandet av könshormoner – såsom p-piller och hormonchip – på utställning oavsett om
det gäller honor eller hanar. I de flesta fall ökar den här typen av behandling välbefinnandet för katten under en
utställningsdag. Det är dock inte alltid säkert att hormonbehandling alltid resulterar i en tävlingsfördel då responsen på
behandlingen är högst individuell. Ur utställningssynpunkt blir det ohållbart om man skulle flytta dessa katter fram och tillbaka
mellan klasserna och det är dessutom omöjligt att avgöra fertilitetsnivån hos katten vid utställningstillfället. Kommittéerna anser
därmed att kemisk kastrering inte ska påverka utställningsklass. Frågan är inte helt enkel och diskussion fördes bland flera
klubbar.
Gestrica Kattklubb ansåg sig nöjd med styrelsens svar varför skrivelsen lades till handlingarna.

Dnr 11-05-1 och :2 Överklagan av styrelsebeslut av DN-ärende om avstängning av berörd part samt ärende via Sydkatten
Sydkatten informerade att berörd part gett FMKs delegat W Mörk fullmakt att företräda. [sekreterarens notering: Fullmakt i
original inlämnades under årsmötet].
W Mörk redogjorde, för berört parts räkning, bakgrund till det inträffade och styrelsen lämnade bakgrund till sitt beslut att
ändra till två års avstängning. Ärendet föranledde inlägg från många klubbar och det framfördes från flera håll att även om man
föreslog att avstängning fram till dags datum var tillräcklig ”strafftid” innebar det inte att man inte ansåg att ett fel hade begåtts
av berörd part.
Internrevisor Rolf Kimnäs informerade att internrevisorerna uppmanats att granska ärendet men trots flera försök till kontakt
med berörd part och Sydkatten - för att få motpartens version – hade internrevisorerna inte fått någon respons.
Utöver diskussion om ärendet i sig väcktes frågor på hantering av skickrutiner och handläggning av DN-ärenden samt
synpunkter på att maskering (överstrykning av namn på personer som ej begärt överklagandet) ej varit tillräcklig i erhållna
dokument.
Röstning med mentometersystemet genomfördes med följande resultat:
Bibehållen avstängning – 2 år
Avstängning – med avslut omgående
Avstår

90 röster
86 röster
12 röster

Årsmötet beslutade efter denna votering om bibehållen avstängning – vilket innebär avstängning till den 30 april 2012.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och disciplinnämnd
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2010.
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för disciplinnämnden för verksamhetsåret 2010.

Medlemsvärvning och medlemsvård
Förbundsstyrelsens bildspel ”Medlemmar i fokus 2011-2012”, främst framställd av Ingrid Björkman, föredrogs av Stellan Spetz.
Styrelsen informerade, väckte frågor och förslag rörande bland annat; vilken är vår målgrupp och hur ska vi nå ut till den,
visioner och mål, vad kan göras på förbunds- respektive klubbnivå…
Varför tappar förbundet medlemmar? Det är ingen lätt fråga att svara på men vikten av att alla hjälps åt att göra förbundet
attraktivt att vara medlem i men även att enskild klubbmedlem ska välja att förlänga medlemskapet var alla eniga om.
Birka Kattklubb, BIRKA framförde att även om presentationen varit intresserant var det viktigt att förbundet analyserade varför
enskilda medlemmar väljer att lämna förbundet. Diskussion fördes om olika typer av aktiveter och lösningar som exempelvis
föreläsning om katt på bibliotek, enkät till de medlemmar som ej förlängt sitt medlemskap, samarrangemang med större andra
utställningar exempelvis MyDog (på Svenska Mässan i Göteborg) – att utökas att bli MyCat.
Ett aktivt årsmöte ventilerade flitigt denna stora och intressanta fråga och många klubbar fanns på talarlistan när
mötesordförande Eva Porat meddelade att det var dags för lunch samtidigt som hon föreslog att det blir fortsatt diskussion på
söndagens årsmöte.
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Mötet ajournerades för lunch 13.05-14.00

10. Beslut om avgifter
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh påbörjade information om styrelsens förslag till avgifter.

Årsmötet beslutade, efter förslag från SKKK, att behandla M 38 i samband med avgifter för stamtavlor.
Årsmötet beslutade att under denna punkt först behandla medlemsavgift till SVERAK samt prenumerationsavgift för Våra Katter,
därefter övriga avgifter och som sista punkt besluta om avgifter för stamtavlor för kull ej äldre än tre månader.
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh presenterade styrelsens förslag till avgifter.

Klubbarnas medlemsavgift till SVERAK 2013
Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrade medlemsavgifter till SVERAK
för 2013 vilket innebär:
Per enskild medlem 50 kronor
Minimiavgift 4 250 kronor varav 1 750 kronor till årsmötesutjämningen.

Prenumerationsavgift Våra Katter 2013
Styrelsens förslag var en höjning per nummer för klubbprenumeration från 20 kronor till 25 kronor för 2013 men efter
synpunkter från årsmötet drog styrelsen förslaget.

Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses reviderade förslag om oförändrad avgift för Våra
Katter vilket innebär:
20 kronor per nummer (för utlandsprenumeration tillkommer 15 kronor per nummer) för klubbprenumeration
300 kronor för enskild inrikesprenumeration (6 nr)
400 kronor för enskild utrikesprenumeration (6 nr)

Avgifter från den 1 januari 2012
Avgift för registrering i SVERAKs ID-register
Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift vilket innebär 0 kronor.
Medlemsavgift rasråd
Avgiftshöjningen om endast en krona är att tydliggöra vilket år medlemsavgiften avser vilket innebär att avgiften höjs med en
krona per år, det vill säga 113 kronor för 2013. Inbetalda avgifter bokförs på konto öronmärkta för respektive rasråd.

Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag att medlemsavgiften för rasråd höjs till 112
kronor (från 111 kronor).
Stamnamn
Årsmötet beslutades i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för stamnamn inklusive bevis vilket innebär
1 500 kronor.

Årsmötet beslutades i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för stamnamn överfört från icke FIFeförbund inklusive bevis vilket innebär 1 000 kronor.
Årsmötet beslutades i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för stamnamnsbevis vilket 50 kronor.
Stamtavlor
Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad stamtavleavgift för kull äldre
än tre månader vilket innebär 600 kronor.

Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad stamtavleavgift för
import/överföring vilket innebär 300 kronor.
Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrat avgift för transfer vilket
innebär 150 kronor.

Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad stamtavleavgift vid
ändring/tillägg vilket innebär 150 kronor.
Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om höjning av avgift för ersättningsstamtavla
vilket innebär 150 kronor (från 100 kronor).
Huskattbevis
Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för nyutfärdat
huskattbevis vilket innebär 150 kronor.
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Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för ersättningshuskattbevis vilket innebär 100 kronor.
Utställarpeng (per bedömd katt)
Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift per bedömd katt
”utställarpeng” vilket innebär 10 kronor.

Avgift för stamtavla för kull ej äldre än tre månader

M 38

SKKK 1

SVERAKs avgifter

Lägre avgift för kullregistrering ska gälla vid uppfödarens första kull.
Motionen föranledde diskussioner bland annat om SKKK avsåg uppfödare med eller utan stamnamn vilket gjorde att SKKK valde
att förtydliga att det avsåg första kull med stamnamn.

Årsmötet beslutade efter votering med nedanstående röstetal:
Styrelsens förslag; 300 kr
SKKKs förslag; 200 kronor
Avstod

131 röster
52 röster
5 röster

Detta innebär att årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad stamtavleavgift för kull ej äldre
än tre månader vilket innebär
300 kronor per stamtavla för uppfödare som ej är SVERAK-diplomerad
200 kronor per stamtavla för uppfödare som är SVERAK-diplomerad.

11. Beslut om arvoden för verksamhetsåret 2011
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh föredrog styrelsens förslag till oförändrat styrelsearvode om 110 000 kronor. Nerikes
Kattklubb, NERK föreslog att arvodet borde höjas och lämnade förslag om 200 000 kronor. Michael Wirth Färdigh bad årsmötet
att ha i åtanke att utöver arvodessumma tillkommer sociala avgifter om ytterligare 32 %.
Votering följde med nedanstående röstetal:
Styrelsens förslag; 110 000 kronor
NERKs förslag; 200 000 kronor
Avstod

72 röster
104 röster
12 röster

Årsmötet beslutade efter votering att styrelsearvode för verksamhetsåret 2011 är 200 000 kronor.
Uppsala Kattklubb, UK, reserverade sig mot beslutet med motivering att det är en alldeles för kraftig höjning med hänsyn tagen
till förbundets ekonomiska läge.
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh föredrog styrelsens förslag till oförändrat arvode om 22 000 kronor till
förbundstidningens redaktion. Nerikes Kattklubb, NERK föreslog att arvodet borde höjas och lämnade förslag om 25 000 kronor.
Styrelsen valde att dra sitt förslag och ställa sig bakom NERKs.

Årsmötet beslutade genom acklamation att redaktionsarvode för verksamhetsåret 2011 är 25 000 kronor.
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh föredrog styrelsens förslag till oförändrat arvode om 5 000 kronor till disciplinnämnden.
Nerikes Kattklubb, NERK föreslog att arvodet borde höjas och lämnade förslag om 6 000 kronor. Styrelsen valde att dra sitt
förslag och ställa sig bakom NERKs.

Årsmötet beslutade genom acklamation att disciplinnämndens arvode för verksamhetsåret 2011 är 6 000 kronor.
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh föredrog styrelsens förslag till oförändrat arvode om 3 300 kronor till internrevisorerna.
Nerikes Kattklubb, NERK föreslog att arvodet borde höjas och lämnade förslag om 5 000 kronor. Styrelsen valde att dra sitt
förslag och ställa sig bakom NERKs.

Årsmötet beslutade genom acklamation att internrevisorernas arvode för verksamhetsåret 2011 är 5 000 kronor.
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh föredrog styrelsens förslag till oförändrat arvode om 3 000 kronor till årsmötets
ordförande. Nerikes Kattklubb, NERK föreslog att arvodet borde höjas och lämnade förslag om 4 000 kronor. Styrelsen valde att
dra sitt förslag och ställa sig bakom NERKs.

Årsmötet beslutade genom acklamation att årsmötesordförandens arvode för verksamhetsåret 2011 är 4 000 kronor.
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh föredrog styrelsens förslag till oförändrat arvode om 3 000 kronor till årsmötets
sekreterare. Nerikes Kattklubb, NERK föreslog att arvodet borde höjas och lämnade förslag om 4 000 kronor. Styrelsen valde att
dra sitt förslag och ställa sig bakom NERKs. Styrelsen informerade och förtydligade att arvode för detta uppdrag inte utgår om
årsmötet valt SVERAK-anställd personal att agera sekreterare eftersom denna är i tjänst under mötet.

Årsmötet beslutade genom acklamation att årsmötessekreterarens arvode för verksamhetsåret 2011 är 4 000 kronor.
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Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh föredrog styrelsens förslag till oförändrat arvode om 3 000 kronor till valberedningen.
Nerikes Kattklubb, NERK föreslog att arvodet borde höjas och lämnade förslag om 4 000 kronor. Styrelsen valde att dra sitt
förslag och ställa sig bakom NERKs.

Årsmötet beslutade genom acklamation att valberedningens arvode för verksamhetsåret 2011 är 4 000 kronor.

12. Behandling av budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår samt presentation av verksamhetsplan
Genom beslut om förändrade arvoden föreslog förbundsekonom Michael Wirth Färdigh om att få återkomma med reviderad
budget till söndagens möte.

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

13. Val av förtroendevalda inom SVERAK
Ingela Malmsten, sammankallande i valberedningen, föredrog och presenterade valberedningens förslag.

FÖRBUNDSSTYRELSE
Vice förbundsordförande - 2 år
Årsmötet beslutade genom acklamation att i enlighet med valberedningens förslag välja Eva Porat, NERK.
Förbundsekonom – 2 år
Årsmötet beslutade genom acklamation att i enlighet med valberedningens förslag välja Michael Wirth Färdigh, VK.
Ledamot 2 – 2 år
Årsmötet beslutade genom acklamation att i enlighet med valberedningens förslag välja Stellan Spetz, ÄK.
Suppleant – 1 år
Årsmötet beslutade genom acklamation att i enlighet med valberedningens förslag välja Kenneth Wikström, FRÄS.
RAK-ordförande – 2 år
VBs sammankallande informerade att tidigare RAK-ordförande Ingrid Björkman meddelat att hon tackade ja till uppdraget och
genom detta blev hon VBs förslag till denna post.

Årsmötet beslutade genom acklamation att i enlighet med valberedningens förslag välja Ingrid Björkman, ÖSTK.
REK-ordförande – 2 år
Årsmötet beslutade genom acklamation att i enlighet med valberedningens förslag välja Lars Madej, UK.
RAK-ledamot 2 – 2 år
VBs sammankallande informerade att VB haft ett kort möte och beslutat att föreslå Päivi Palokangas som RAK-ledamot.
Ytterligare förslag lämnades med följande voteringsresultat:
Maud Dickson, ÄK
Anna-Karin Rahm, HÄK
Kenneth Eklind, RYSS
Päivi Palokangas, LK
Avstod

86
66
15
10
11

röster
röster
röster
röster
röster

Årsmötet beslutade efter votering att välja Maud Dickson, ÄK.
TUK-ledamot 1/personlig ersättare i SVERAKs styrelse – 2 år
Årsmötet beslutade genom acklamation att i enlighet med valberedningens förslag välja Anne-Marie Törnström, MIN.
HK-ledamot 1/personlig ersättare i SVERAKs styrelse – 2 år
Årsmötet beslutade genom acklamation att i enlighet med valberedningens förslag välja Anna Börje, ASK.
HK-ledamot 2 – fyllnadsval 1 år
Årsmötet beslutade genom acklamation att i enlighet med valberedningens förslag välja Lotta Kragh, ÄK.
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DISCIPLINNÄMNDEN, DN
DN-ledamot – 2 år
Årsmötet beslutade genom acklamation att i enlighet med valberedningens förslag välja Conny Jansson, JKK.
DN-ledamot – 2 år
Årsmötet beslutade genom acklamation att i enlighet med valberedningens förslag välja Anna-Karin Lénshof, ARC.
DN-ledamot – 2 år
Årsmötet beslutade genom acklamation att i enlighet med valberedningens förslag välja Sonny Hansson, RYSS.
DN meddelade under senare del av årsmötet att Conny Jansson av DN blivit utsedd till sammankallande.

INTERNREVISOR SAMT SUPPLEANT
Internrevisor – 2 år
Rolf Kimnäs, NERK
Marie Nordberg Bengtsson, KKoJ
Kristina Osterling, MSK

119 röster
38 röster
31 röster

Årsmötet beslutade efter votering att i enlighet med valberedningens förslag välja Rolf Kimnäs, NERK.
Internrevisorsuppleant – 1 år
Marie Nordberg Bengtsson, KKoJ
Kristina Osterling, MSK

97 röster
91 röster

Årsmötet beslutade efter votering att välja Marie Nordberg Bengtsson, KKoJ.
STIFTELSEN FÖR SVENSKA FORSKNINGSFONDEN FÖR KATT
Ledamot – 2 år
Årsmötet beslutade genom acklamation att i enlighet med valberedningens förslag välja Bertil Hansson, ADC.
Personlig suppleant – 1
Årsmötet beslutade genom acklamation att i enlighet med valberedningens förslag välja Rolf Kimnäs, NERK.
VALBEREDNING, VB
Tre ledamöter till valberedningen skulle väljas och efter vissa diskussioner hur förrättning av val skulle avhållas beslutades att
samtliga föreslagna visades för årsmötet via PowerPoint (mentometersystemet). Den som fick flesta antal röster i första valet
presenterades och togs bort inför röstning två. Den som fick flesta antal röster i andra valet togs bort inför den slutliga tredje
röstningen.
Föreslagna var:
Emma Rytorp, VK
Helene Lis Glader, ÄK
Anna-Karin Rahm, HÄK
Lena Söderstedt, BIRKA
Maja Karlsson, DÄK
Marie Strandberg, CK

flest röster i röstningsomgång 1
flest röster i röstningsomgång 2
flest röster i röstningsomgång 3

Årsmötet beslutade, efter votering, att som valberedning välja Helene Lis Glader, ÄK, Lena Söderstedt, BIRKA och Maja
Karlsson, DÄK.
VB meddelade under senare del av årsmötet att Lena Söderstedt av VB blivit utsedd till sammankallande.
Skånes Kattklubb, SKKK inkom med reservation mot röstningsförfarandet.
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14. Behandling av motioner
Motioner som ska klubbas en andra gång

För bifall av SVERAKs stadgar krävs beslut med kvalificerad majoritet (126 röster). Vid en andra klubbning träder stadgan i kraft
omedelbart.

M 9 2010

REK 1

SVERAKs stadgar 3.1 - Tillägg av text

BIFALL

genom acklamation
Ny text:
Medlemskap beviljas, efter skriftlig ansökan, av SVERAKs styrelse.
I medlemsansökan ska den ansökande klubben bifoga resultat- och likviditetsbudget för de kommande två verksamhetsåren
samt sina stadgar, där det ska framgå följande:
a)

att klubben förbinder sig att följa SVERAKs respektive FIFes stadgar och regler

b)

var klubben har sitt geografiska säte

c)

organisationsnummer

Det ska av klubbens namn framgå att det är en kattklubb. Klubben ska vid tillfället för medlemsansökan ha minst 25

medlemmar.
SVERAKs styrelse handlägger ärendet sedan eventuellt erforderliga kompletterande uppgifter inhämtats om den sökande
klubben.
Vidförändring av stadgarna ska nytt exemplar insändas till förbundet.
Disciplinära ärenden angående klubb handhas av SVERAKs styrelse.
…

M 10 2010

REK 3

SVERAKs stadgar 3.1 - Tillägg av text

BIFALL

genom acklamation
Ny text:
…
Enskild medlem
Enskild medlem får endast inneha medlemskap i en ansluten klubb. Undantag görs för stödmedlemskap, det vill säga
medlemskap som inte ligger till grund för röstlängd för ansluten klubb. Enskild medlem, med medlemskap som ligger till

grund för röstlängd för ansluten klubb, ska ha fullvärdig rösträtt inom den egna klubben.
Inträde för enskild medlem avgörs av respektive ansluten klubb ensam.

M 12 2010

RAK 1

SVERAKs stadgar 5.8 - Tillägg/Utbyte av text

BIFALL

genom acklamation
Ny text:

5.8 Rasråd
Rasernas uppdelning i olika Rasråd bestäms av SVERAK. Dessa kan vara ett råd för en ras eller ett gemensamt råd för två
eller flera syskonraser.
Rasråden är remissinstans i frågor rörande den specifika rasen. Rasråden ska även samarbeta med hälsokommittén i sitt
arbete med hälsoprogram och hälsofrågor.
Medlemskap i rasråd är öppet för enskild medlem i SVERAK-klubb. Ansökan om medlemskap i ett rasråd sker genom att till
SVERAK erlägga av årsmötet fastställd avgift.
Rasråd utser samordnare mot SVERAK. Av rasråd utsedd samordnare ska bekräftas av SVERAK.

Bildning av rasråd
Om rasråd saknas för enskild ras kan ansökan om att få bilda ett rasråd skickas till raskommittén. I ansökan ska anges vilka
medlemmar som vill delta samt vem som valts till samordnare. Minst fem (5) medlemmar krävs. Raskommittén lämnar
rekommendation till SVERAKs styrelse. Styrelsen har slutligt bemyndigande att besluta om nytt rasråd samt bekräfta vald
samordnare. Raskommittén har rätt att avvisa ansökan med angivande av motivering.
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Motionsrätt
Rasråd har rätt att lämna en motion per år, som rör den egna rasen, till SVERAKs årsmöte. Motion ska vara SVERAKs kansli

tillhanda senast 1 december före aktuellt årsmöte.
Ordningsregel: Rasråd
Rasrådets uppgifter kan bland annat vara att:
•

aktivt arbeta med hälsofrågor för rasen, utarbeta hälsoprogram för rasen i samarbete med SVERAKs hälsokommitté och
vara remissinstans för hälsoenkäter

•

besvara och/eller kommentera motioner gällande rasen inför SVERAKs årsmöte och FIFes Generalförsamling, hjälpa till
med information, texter och eventuellt bilder vid raspresentationer inom SVERAKs verksamhet, till exempel i Våra
Katter, på SVERAKs hemsida, presentationsmaterial, PR sammanhang och förmedla kontakter vid förfrågningar från
intresserade, allmänhet och massmedia

•

ordna seminarier och föreläsningar, föra förteckning över avelshanar, kattungeförmedling, hjälpa till vid frågor om
import/export av katter och ge råd till nya uppfödare

Beslut i rasråd
Beslut i frågor rörande rasrådet och dess arbete kan tas i samförstånd utan omröstning. Om inte någon anmäler en avvikande
åsikt på ett förslag anses en majoritet stödja förslaget.
I annat fall ska rasrådet ordna en omröstning för sina medlemmar. Omröstning kan ske via e-post till valfri person (behöver
inte vara medlem i rasrådet) under en begränsad tid, dock minst tio dagar, eller på annat sätt som rasrådet har beslutat.

Beslut tas med enkel majoritet (röstning mellan två förslag) eller relativ majoritet (röstning mellan fler än två förslag). De som
ej aktivt röstat anses ha lagt ner sin röst.
Samordnare i rasråd
För att kunna utses som samordnare ska av årsmötet fastställd avgift vara förbundet tillhanda senast den 31 januari
innevarande år.

Val av samordnare sker alltid via omröstning och med enkel majoritet. Finns fler än två kandidater till samordnarrollen sker
först en omröstning med relativ majoritet varefter en andra omröstning sker med enkel majoritet mellan de två kandidater som
fått flest röster i första valomgången.
Val ska ha förrättats senast den 28 februari för innevarande år och resultatet skickas till SVERAK. Raskommittén bereder
samtliga resultat och valda samordnare bekräftas sedan vid SVERAK styrelses konstituerande möte.
Val av samordnare sker för en period om ett (1) år. Om samordnare under innevarande verksamhetsår ej kan fullfölja sitt
uppdrag ska ett fyllnadsval i rasrådet genomföras enligt angiven procedur. Samordnares uppdrag gäller fram tills ny
omröstning har avhållits och resultatet bekräftats.
Samordnarens roll, utöver att vara enskild medlem i rasrådet, innebär att:
•

sammanställa rasrådets beslut i olika frågor

•

fungera som språkrör i rasrådets ärenden gentemot SVERAKs styrelse

•

fortlöpande ta emot nya medlemmar samt upprätta en medlemsförteckning som kontinuerligt sänds till SVERAKs kansli
för kontroll av klubbmedlemskap och betalning av avgift

Rasrådets medel
Inbetalda medlemsavgifter bokförs på konto öronmärkt för respektive rasråd.
Under året äger rasrådet rätt att äska medel från kontot för rasspecifika aktiviteter under verksamhetsåret. Om inget
äskande sker överförs medlen till nästkommande kalenderår.
Medel från kontot används även för utlägg som uppstår för rasrådssamordnaren i samband med arbetet med e-postlistor,
webbadministration och liknande. Samordnaren äger rätt att äska minst 300 kronor och maximalt 2000 kronor per år.
Äskande att få använda pengar på rasrådets konto sker till SVERAKs styrelse enligt rutiner fastställda av SVERAK.
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Motioner för vidarebefordran till FIFe M 1 – M 14
För bifall av motion för vidarebefordran till FIFe krävs beslut med enkel majoritet (95 röster).

M1

Rasrådet BRI

GENERAL PART - Coat Patterns and colours varieties - Silver/Golden

BIFALL
genom acklamation
M1 föranledde en del diskussioner eftersom det var den första rasrådsmotion som behandlats av SVERAKs årsmöte.
Rasråd, RR har inte yttranderätt på SVERAKs årsmöte - det är RAK som är RRs ”språkrör” vilket innebär att rätt att
textändra/justera motion sker via RAK. Eftersom samordnaren för RR BRI även var åhörare vid årsmötet 2011 konsulterade
RAKs ledamot med denne och återkom efter paus med textändring (strykning av text under ”Faults”). Efter detta besked
fattade årsmötet beslut.

Ny text:
Shaded/Shell – 11/12
[…]
Eyes and nose leather outlined with the colour of the tipping, an even, distinct nose/eye rim is preferred.
[..]
Shaded – 11

M2

NOS 2

FIFes kategoriindelning
Brittiskt korthår bör flyttas till kategori I

DRAGEN
Både M 3 och M 4 rörde FIFes rasstandard för russian blue och behandlades i direkt anslutning efter varandra. Votering skedde
först när både VK och RYSS presenterat motionsförslagen genom varsin PowerPoint-presentation.
Årsmötet framförde synpunkter på svårigheten att ta ställning när uppfödarna själva är oeniga och rekommenderade
motionsställare och rasråd att samarbeta för att återkomma med en motion som en tydlig majoritet ställer sig bakom.

M3

BK 1, HÄK 1, SPIN 1, SÄKA 1, VK 2
BIRKA 3 - DRAGEN

AVSLAG 177

Bifall 7

M4

RYSS 1

AVSLAG 180

Bifall 6

FIFes Rasstandard RUS

Avstår 4
FIFes Rasstandard RUS

Avstår 2

Information rörande utställningsverksamhet
Tävlings- och utställningskommittén informerade, via en PowerPoint-presentation, punkter som är viktiga att tänka på i
samband med utställningsarrangemang, bland annat att det är FIFes blankett för utställningsanmälan som gäller. En svensk,
smått omarbetad version av FIFes original har tagits fram och denna ska framöver användas. Några synpunkter på blankettens
utformning framkom och smärre justering kommer att ske för att blanketten på så sätt på ett bättre sätt ska vara anpassad för
den som använder Aladdin för datorregistrering av anmälda katter.
Anna Börje visade hälsokommitténs PowerPoint-presentation rörande vikten av desinficering vid utställning; i burar, på
domarbord, för assistenter och så vidare.
Lars Madej, regelkommittén rapporterade om utvärdering av on-lineanmälan till utställning och förbundets tankar för framtiden
om denna variant.
Carin Mikkelä, projektledare i Aladdingruppen, informerade att en av tankarna med Aladdin var en webb-anmälan ”rakt in i
Aladdin”.
Fråga väcktes rörande försäkringsbolag och att det finns ett behov av hjälp på vägen när det gäller skador och hur man ska
agera mot försäkringsbolag.
Förslag framkom om ”sjukvårdsansvarig/plåstertant” vid utställning. Wendy Mörk, FMK, erbjöd sin hjälp att vara delaktig i att ta
fram riktlinjer.
Principiella frågor och svar:
Avgifter för sen avanmälan och liknande; För det fall klubben sätter avgifter av olika art är krav att det tydligt ska framgå i
inbjudan så att utställare ges chansen att välja eller välja bort. Att däremot i efterhand sätta avgifter som inte framgått av
inbjudan är inte tillåtet.
Burplacering – är detta ett krav? Nej – det är helt upp till klubben även om TUK rekommenderar detta. Dock ska det tydligt
framgå i inbjudan om det är fri burplacering så att utställaren vet vad som gäller.
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Birka Kattklubb, BIRKA väckte fråga, föranledd efter eget ärende om försenad burpool, om avtalet med fraktbolag och vad
detta innebär.

Årsmötet beslutade att styrelsen gör en utredning hos fraktbolag om hur och när skadeanspråk kan lämnas på grund av
problem med burpoolsleverans.
Förslagen på idéer till hur man kan göra PR för klubben, få utställning än mer intressant för allmänhet och utställare, få fler
medlemmar bara haglade från årsmötet och man konstaterade att utställning och medlemsvärvning i mångt och mycket gick
hand i hand.
Ett axplock bland förslagen:
•

Evenemangskalender

•

Annonser/flygblad till medlemmar i olika organisationer.

•

Information/samarbete med djurhem

•

Reklam via affischer, facebook och webb

•

Samarbete med kommun

•

Till media om ny klubbstyrelse, årsmöte mm – ger gratis reklam

•

Fikakvällar för medlemmar

•

Nåbar klubbstyrelse för presumtiva medlemmar och redan befintliga medlemmar

•

Personlig information – kontakt via telefon eller e-post till nya medlemmar

•

Personlig inbjudan till medlemsträffar och annat

•

Fler än en medlemsansvarig – telefonkontakt vid nymedlemskap

•

Roliga utställningar med mer personligt umgänge och bättre stämning

•

Fler propagandautställningar och klubbmästerskap – kanske på mindre orter

•

Visa katterna för besökare och var tillmötesgående

•

Utlys tävling om vilken klubb som värvar flest medlemmar

Mycket fanns att diskutera och ventilera då årsmötesordförande uppmanade alla att ta med sig tankar till söndagens möte.
Lördagens årsmöte avslutades kl. 18.00 och ajournerades till söndag kl. 9.30.
Prisutdelning i tävlingen Årets Katt startade kl. 19.00.

Årsmötesförhandlingarna återupptogs söndagen den 20 mars 2011 kl. 9.30
De närvarande hälsades varmt välkomna av bisittare Stellan Spetz och förhandlingarna återupptogs.

Årets Kattklubb 2010
Förbundsordförande Annette Sjödin informerade årsmötet att beklagligt nog hade inte ett enda bidrag som sökande till Årets
Kattklubb 2010 inkommit till förbundet!
Dock – ett av bidragen till Royal Canins tävling Kattens Dag kvalificerade sig i hög grad som ansökan till Årets Kattklubb och
därför utdelades diplom med ett hederspris om 5 000 kr till Sundsvalls Kattklubb, SUK med motiveringen:
”SVERAK erhöll presentation från denna klubb – dock ej som sökande till Årets Kattklubb 2010.
Det var med glädje SVERAK tog del av ett informativt och engagerat material.
Stor eloge och ett väl värt hederspris till den 40 år gamla kattklubben”
Applåder följde när SUKs delegater tog emot diplomet av Annette Sjödin. Grattis Sundsvalls Kattklubb!

Kattens Dag 2010
Royal Canins Jenni Pernklev Svensson informerade årsmötet att ett beklagligt lågt antal bidrag inkommit till tävlingen om
arrangemang Kattens Dag 2010 – detta till trots att flera klubbar haft en utökad sponsring av arrangemang! Med skärpa i
rösten framfördes ”skärpning”… Dock – ett av de inkomna bidragen var outstanding! Det visade en stor klubbaktivitet som gett
möjlighet att skapa nya kontakter.
Jennie Pernklev Svensson presenterade vinnaren, som från Royal Canin erhåller 10 000 kronor att gå till en gemensam aktivitet
inom klubben. Grattis Min Kattklubb!
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Eva Porat agerade ånyo årsmötesordförande
Röstlängden fastställdes ånyo till 188 röster.

Återgång till
12. Behandling av budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh presenterade den reviderade budgeten, föranledd av årsmötets beslut om höjda
arvoden.

Årsmötet beslutade att godkänna den reviderade budgeten.
Michael Wirth Färdigh meddela att det reviderade förslaget kommer att sändas med cirkulärutskick till samtliga klubbar.

Fortsättning 14. Behandling av motioner
Motioner för vidarebefordran till FIFe M 1 – M 14

För bifall av motion för vidarebefordran till FIFe krävs beslut med enkel majoritet (95 röster).

M5

BIRKA 2

FIFes regler för Uppfödning och stambokföring - 8.2
Införande av egen EMS-kod för Turkisk Vankedisi så att det blir möjligt
att registrera den som ”Icke godkänd ras”

Rasrådet BUR

FIFes regler för Uppfödning och stambokföring 8.1 - Tillägg av text
Införande av EMS-kod för Amerikansk Burma, förslagsvis AMB non*,
inom FIFe.

DRAGEN

M6
AVSLAG

genom acklamation

M7

UK 2

FIFes regler för Utställning - Tillägg av text
Erhållande av titlar för huskatter

ALFA 2

FIFes regler för Utställning - 4.3 -Borttag/Tillägg av text
Katt måste ha uppnått två års ålder innan sista certifikatet CACIB eller
CAPIB för att erhålla titel

DRAGEN

M8
AVSLAG

genom visning av röststickor

M9

TUK 3

FIFes regler för Utställning - Bilaga diskvalificering och allmänna fel 6.2 Borttag av text
Kastrater och fertila ska dömas efter samma standard

AVSLAG

genom acklamation

M 10

CK 1

AVSLAG 68

Bifall 94

M 11

SK 1, VÄK 1

Avstår 26

AVSLAG

FIFes regler för Utställning 4.8
Kastrater även för BIV total

FIFes regler för Utställning - 4.9.1/4.9.3 - Tillägg av text
Nominering till BIS junior hane och hona

genom acklamation

M 12

ALFA 3

AVSLAG

FIFes regler för Utställning - 4.9.4 Tillägg av text
Krav på antal katter för BIS

genom acklamation

M 13

SYDK 2

DRAGEN

Protokoll fört vid SVERAKs årsmöte 19-20 mars 2011, Borås

FIFes regler för Utställning 6.2.2 - Tillägg av text
Domare som deltar på utställning i egenskap av både utställare och
assistent får inte gå assistent åt den domare som bedömer den egna
katten.

Sida 15 (20)

Efter viss diskussion om vad OCC avsåg med motionen ajournerades votering på OCCs begäran.
OCC återkom med besked att M 14 var dragen.

M 14

OCC 1

DRAGEN

FIFes regler för Utställning - Bilaga diskvalificering och allmänna fel 6.2
Tillägg av text i fellista över pigmentfel – att detta in ska gälla kastrater
och katter yngre än 10 månader

Motioner rörande SVERAKs stadgar M 15 – M 20
För bifall av SVERAKs stadgar krävs beslut med kvalificerad majoritet (126 röster). Vid bifall krävs klubbning av bifall en andra
gång av SVERAKs årsmöte 2012 såvida inte årsmötet beslutar annat.

M 15

REK 2

SVERAKs stadgar - 3.1 Tillägg av text - 3.4 Borttag av text

BIFALL

genom acklamation

Ny text:
3.1
[…]
Enskild medlem
Enskild medlem får endast inneha medlemskap i en ansluten klubb. Undantag görs för stödmedlemskap, det vill säga
medlemskap som inte ligger till grund för röstlängd för ansluten klubb. Enskild medlem förbinder sig att följa SVERAKs

stadgar respektive SVERAKs och FIFes regler och att inte handla på ett sätt som är avsett att skada eller motverka SVERAKs
och/eller FIFes mål och verksamhet.
3.4
Anmälan mot enskild medlem görs skriftligen med justerat protokollsutdrag till SVERAKs disciplinnämnd. Anmälan kan ske av
ansluten klubb, SVERAKs råd, SVERAKs styrelse eller av enskild medlem via ansluten klubb.

M 16

STYR 1

DRAGEN

SVERAKs stadgar - 3.1 Tillägg av text
Om anslutningsform för ”stödföreningar”

Efter diskussion beslutade styrelsen att dra M 16.
Motionen tillkom eftersom styrelsen märkt ett ökat intresse från djurskyddsorganisationer och katthem som vill skicka med
ett huskattsbevis med de katter de omplacerar, vilket är ett mycket lovvärt initiativ.

Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utfärda ett arbetsdokument med förtydligande om hantering av
”stödföreningar”. Rapport ska ske till årsmötet 2012.
Ett enhälligt årsmöte beslutade att huskattbevis får utfärdas utan kostnad till katter från de katthem som SVERAKs styrelsen
finner vara seriösa.
I samband med M 16 ”skvallrade” Ewa Löwdin, SVERAKs representant i utredningen ”Översyn av djurskyddslagstiftningens
utformning” om de förslag som finns rörande kommande djurskyddslagstiftning – bland annat vad gäller högre krav på IDmärkning av katt. Årsmötet applåderade denna information som om den blir verklighet är ytterligare ett steg till att höja kattens
status i samhället.

M 17

SK 2

AVSLAG

genom acklamation
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M 19

STYR 2

SVERAKs stadgar - 5.1.1/5.1.2 - Tillägg av text

BIFALL

genom acklamation

Ny text:
5.1.1 Styrelsens sammansättning
Förbundsstyrelsen består av:
Förbundsordförande
Vice förbundsordförande
Förbundsekonom

Vice förbundsekonom
Raskommitté
Regelkommitté
Tävlings- och utställningskommitté
Hälsokommitté

En ordinarie ledamot
……
5.1.2 Styrelseledamöters funktioner
….
Förbundsekonom
Nedanstående arbetsuppgifter gäller för förbundsekonomen, om inte annat har beslutats.
Ansvar för förbundets ekonomiska förvaltning
Kontinuerlig rapportering över räkenskaperna till förbundsstyrelsen

Vice förbundsekonom
Har förbundsekonom förfall ska vice förbundsekonom träda in i förbundsekonomens ställe.

M 18

REK 1

SVERAKs stadgar - 5.1.1 – Borttag av text

BIFALL
genom acklamation

Borttag av text [del av 5.1.1.]
… SVERAKs styrelse konstituerar sig …. Detta sammanträde ska hållas i anslutning till SVERAKs årsmöte.

M 20

STYR 3

DRAGEN
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Motioner rörande FIFes och SVERAKs regler för Uppfödning och Stambokföring M 21
För bifall av nationella tillägg till FIFes regler krävs beslut med kvalificerad majoritet (126 röster). Vid bifall träder regel i kraft
den 1 januari 2012 såvida inte årsmötet beslutar annat.

M 21

FMK 2

ARBETSRUTIN

FIFes och SVERAKs regler för Uppfödning och stambokföring
Ny punkt

FMKs motionstext löd: ”En katt som stannar i uppfödarens/uppfödarnas ägo, behöver inte ägarändras. Uppfödare är den/de
som är registrerade som ägare till honkatten vid tiden för kullens födelse.”
Motiveringen till motionen var bland annat att om en katt stannar i uppfödarnas ägo måste man skicka in en ägarändring för
att kattungen ska ägas av samtliga stamnamnsinnehavare när alla kattungarna automatiskt ska ägarregistreras på
uppfödaren/uppfödarna.
Vid diskussionen framkom att FMK själva ansåg detta vara en självklar arbetsrutin, något som årsmötet och styrelsen till fullo
stödde.

Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att lösa detta genom att utarbeta rutiner för stambokföringen så att denna
hantering ska fungera framöver.

Motioner rörande FIFes och SVERAKs regler för utställning M 22 – M 35

För bifall av nationella tillägg till FIFes regler krävs beslut med kvalificerad majoritet (126 röster). Vid bifall träder regel i kraft
den 1 januari 2012 såvida inte årsmötet beslutar annat.

M 22

NOS 1

AVSLAG

genom acklamation

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 1.12 Nat tillägg Tillägg av text: Utställningar som hålls inom samma 100km område,
måste ha ett tidsintervall på minst 3 veckor. Storstadsregioner
undantages.

FMK 3

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 1.10 Nat tillägg - Tillägg av
text: Det ska finnas en planerad burplacering för samtliga anmälda
katter.

M 24

SYDK 1

AVSLAG 118

Bifall 70

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 1.12 Nat tillägg - Tillägg av
text: Utställare (med katalogförd katt) som inte betalar sin
utställningsavgift, ska stängas av för all utställningsverksamhet i minst 6
månader, eller till avgift till respektive klubb är erlagd.

M 25

TUK 1

M 23
DRAGEN

SVERAKs och FIFes regler för utställning - 1.12 Nat. Tillägg - 1.13 Nat.
Tillägg - Borttag av text/Tillägg av text

BIFALL

genom acklamation

Ny text:
1.12 Nationellt tillägg

Anmälan och utställningsavgift insänds till arrangerande klubb genom utställarens försorg enligt anvisningarna i inbjudan.
1.13 Nationellt tillägg
Anmälan om deltagande vid utställning utomlands ska göras på särskild anmälningsblankett via sekreteraren i egen klubb.
Inför M 26 presenterades den av förbundet framtagna blanketten ”Veterinärintyg för katt anmäld till utställning” och årsmötet
ansåg den vara mycket bra!

M 26

VK 1

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 1.15a Nat tillägg

BIFALL efter textändring
genom acklamation

Årsmötet fattade ett interimsbeslut vilket innebär att motionen träder i kraft omgående per 110321.
Ny text:
Efter sista anmälningsdag återbetalas anmälningsavgift om intyg, anvisat av SVERAK, som visar att anmäld katt har
skada/sjukdom/smittsam sjukdom eller misstanke om smittsam sjukdom under utställningstillfället. […]
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FMK 1

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 1.15a Nat tillägg
Återbetalning efter intyg, med angivande av sjukdom…

SVISS 1

FIFes och SVERAKs regler för Utställning 1.15a Nat tillägg - Tillägg av
text: De katter som inte avanmäls senast en timme innan
incheckningens början beläggs med en straffavgift.

M 29

UK 1

AVSLAG 70

Bifall 108

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 1.17c Nat tillägg - Tillägg av
text: Arrangerande klubb ska kunna tillhandahålla burar till alla utställda
katter utan extra kostnad.

M 30

CK 1

AVSLAG 139

Bifall 49

M 31

TUK 2

BIFALL 149

Avslag 39

M 27
DRAGEN

M 28
DRAGEN

Avstår 10

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 4.6 Nat tillägg - Tillägg av
text: För att uppnå ny titel på utställning ska underlag på tidigare
certifikat uppvisas senast innan bedömningarna börjar.

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 4.7 Nat tillägg - Tillägg av
text

efter textändring

Ny text:
Nationellt tillägg
Klassändring:
Ägare till katt som anmälts till utställning, men vars katt efter anmälningstillfället fram till tiden för utställningen har bytt

klass ska snarast möjligt, dock senast innan domarna börjar sina grundbedömningar för dagen, anmäla detta till
arrangerande klubb. Utställaren ska påminnas om detta på bekräftelsen.

M 32

DÄK 1

AVSLAG

genom acklamation

M 33

REK 3

BIFALL

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 4.9.5 Nat tillägg - Ny text:
Vid de tillfällen då en domare har dömt alla huskatter i ordinarie
bedömning ska arrangerande klubb ordna så att minst två domare
röstar vid Best in Show huskatt.

SVERAKs och FIFes regler för utställning - 5.4 Nat. Tillägg Tillägg av text

genom acklamation
Ny text:
Klass 17 - Uppfödarklass
För utställare, ur vars uppfödning minst fem katter finns utställda till bedömning i klass 1-12. Endast katter som bär

uppfödarens FIFe-stamnamn medräknas. […]

M 34

ASK 1

FIFes och SVERAKs regler för Utställning - 8.2 Nat tillägg - Borttag av
text om utställarlicens

ALFA 1

F FIFes och SVERAKs regler för Utställning - Nat tillägg - Ny punkt:
Hälften av fastställd utställarpeng (per bedömd) katt lämnas till förmån
för forskning på katt.

DRAGEN

M 35
AVSLAG

genom acklamation
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Övriga motioner M36 – M37
Inkomna motioner berör inte någon paragraf.

M 36

BIRKA 1

SVERAKs blanketter

BIRKAs text löd: ”Anmälningsblankett till utställning bör anpassas till SVERAKs utställningssystem Aladdin. Flera dagar och
klasser bör kunna anges på en blankett så att det endast en blankett per katt behövs.”
Styrelsen informerade att det är FIFes blankett som gäller som utgångspunkt för de nationella förbunden – en ny version av
anmälningsblankett till utställning presenterades under årsmötet.
BIRKA påtalade vikten att blanketten i möjligaste mån synkroniserades med Aladdin för att på så sätt underlätta inmatning.

M 37

GEK 1

AVSLAG 152

Bifall 36

SVERAKs Uppfödardiplomering - Borttag av text att SVERAK-diplomerad
uppfödare ska ha SVERAK-registrerat minst en kattkull

Mötet ajournerades för lunch 13.00-14.00

16. Övriga frågor - samt fortsatta diskussioner om medlemsvärvning och utställningsarrangemang
Disciplinnämnden
Fråga uppstod rörande principbeslut fattade av styrelsen.
Styrelsen fick i uppdrag att sammanställa fattade principbeslut. Därefter ska dessa distribueras med cirkulärutskick.

Disciplinnämnden
Katarina Wolffram, ledamot i disciplinnämnden, DN, väckte frågan om oklarhet rörande vilket datum som avses efter
anföringstid och av DN fattade beslut – i det dokument som biläggs anföring i ärende står ”cirka fyra veckor”. Klarläggande: DN
fattar beslut inom fyra veckor. Blankett och information ska ändras.
Katarina Wolffram väckte fråga rörande DNs ansvarsfrihet och vilken instans det är som granskar. Årsmötets uppfattning är att
det är årsmötet som granskar och fattar beslut. Birka Kattklubb förordar att motion läggs till årsmötet 2012 för att förtydliga
detta.
Diskussion rörande medlemmar och utställning togs upp på nytt. Aktiviteten var milt sagt stor hos både klubbar och podium när
diskussion om medlemsaktiviteter (få nya medlemmar men framför allt – behålla dem man har!) samt utställningsarrangemang.
I många fall gick dessa båda punkter hand i hand. Några av de många förslag som framkom var:
•

Tankar på nya/ändrade utställningsformer. Börjar utställare och besökare tröttna på de gamla?

•

Klubbtidning och vänklubbar.

•

Förslag att värva nya kattungeköpare som medlemmar i kattklubb. Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh informerade
om planer att bekräfta ägarändring genom sms/e-post.

•

Informationsfolder med tips och råd vid ”att skaffa katt”. Förbundsordförande Annette Sjödin informerade om ett rashäfte
som är på gång.

•

Välkomstpaket till nya medlemmar.

•

Hemsida – information vänd till besökare och inte endast till utställare.

•

Utställningsvärdinna som agerar guide till besökare.

•

Skriftliga raspresentationer.

•

Rasparader
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Mötets avslutande
SVERAKs förbundsordförande Annette Sjödin tackade mötesordförande Eva Porat och bisittare Stellan Spetz samt
kanslipersonalen för ett väl utfört arbete, åhörarna som varit mycket disciplinerade och sist – men absolut inte minst –
samtliga klubbar som bidragit till ett fantastiskt trevligt, positivt och konstruktivt möte!
Kl. 15.15 - efter att ha påmint den nya styrelsen om verksamhetsårets första möte som ägde rum direkt efter årsmötets
avslutande – förklarade mötesordförande Eva Porat att SVERAKs årsmöte 2011 nu var avslutat.
Borås 2011-03-25

SVERAKs kansli, Agneta Färdigh, sekreterare

2011-04-11
Datum

Eva Porat, årsmötesordförande

2011-03-30
Datum

Stellan Spetz, bisittare

2011-04-04
Datum

Elisabeth Raab Alvarson, justerare

2011-04-10
Datum

Bertil Hansson, justerare
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