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Protokoll fört vid SVERAKs ordinarie årsmöte
17-18 mars 2012, First Grand Hotel i Borås
Kl. 10.00 hälsade förbundsordförande Annette Sjödin alla varmt välkomna och förklarade SVERAKs årsmöte 2012 öppnat.
Därefter presenterade hon övriga närvarande förtroendevalda; 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, raskommitténs ledamöter Ingrid Björkman, Anna Sjöberg och Maud Dickson (ej
närvarande vid presentationen), regelkommitténs ledamöter Lars Madej och Anna Lindström samt tävlings- och
utställningskommitténs ledamöter Lotta Falk, Anne-Marie Törnström och Malin Sundqvist.
Därefter presenterades disciplinnämndens ledamöter Conny Jansson, Katarina Wolffram, Lena Böörs, Sonny Hansson och
Anna-Karin Lénshof, de förtroendevalda revisorerna Rolf Kimnäs och Svante Pettersson, valberedningens närvarande
ledamöter Lena Söderstedt (klubbdelegat BIRKA) och Maja Karlsson (klubbdelegat DÄK), SVERAKs representant i Svenska
Forskningsfonden för katt Bertil Hansson (klubbdelegat ADC) och fondsuppleant Rolf Kimnäs samt samarbetspartner Royal
Canins representant Jenni Pernklev. Anställd personal Agneta Färdigh, Cecilia Wennergren och Johnny Åkervall från
förbundskansliet samt Våra Katters redaktör Ulf Lindström presenterades. Även detta år agerade Johnny Åkervall
”mentometerman”.

1. Upprop och fastställande av röstlängd
Annette Sjödin konstaterade att det även detta år var englädjande stor representation; 45 av 49 SVERAK-klubbar hade sänt
delegater och många klubbar hade även med åhörare till mötet.
Upprop skedde och röstlängden fastställdes till 191 röster vilket innebar; enkel majoritet 96 röster och kvalificerad
majoritet 128 röster.
Medlemsklubb

Delegat/er

Anslutningsår
till SVERAK

Röstetal

ADC, Art Deco

Bertil Hansson

1991

3

AK, Amica Kattklubb

Paulina Abrahamsson & Maria Åhrén

1994

3

ALFA, Alfakatten

Jan Ericsson & Per Schoerner

1987

2

ASK, Absolut Kattklubb

Marie Claesson & Agneta Rudberg

2000

3

BIK, Billingebygdens Kattklubb

Maria Herngren & Christina Wåhlgren

1987

5

BIRKA, Birka Kattklubb

Lena Söderstedt

2000

4

BJK, Björkstakatten

Carina Brand & Malin Hallgren

1985

6

BK, Föreningen Boråskatten

Hans Ahlros & Solweig Persson

1968

3

CK, Calmare Kattklubb

Marie Strandberg & Ingrid Sylvander

1989

5

DK, Dackekatten

Weine Johansson & Eva Kjällsdotter

1986

5

DÄK, Dalälvskatten

Malin Folkerud & Maja Karlsson

1983

6

ELK, Elfsborgskatten

Camilla Wester-Johansson & Margaretha Åke

1988

3

FMK, Föreningen Mästerkatten

Wendy Mörk & Anne Nordström

1993

3

FRÄS, Fräsets Kattklubb

Sandra Nordin & Torbjörn Sjögren

2004

3

GEK, Gestrica Kattklubb

Lisa Andersen Storm & Annika Ågren

2008

4

GRK, Göteborgs Raskattklubb

Carina Magnusson & Ingela Malmsten

1996

3

HÄK, Hälsingekatten

Ronja Alftin & Anna-Karin Rahm

1993

3

JKK, Järva Kattklubb

Kjell Hallgren & Elisabeth Raab Alvarson

1979

7

KKOJ, Kattklubben Katten och Jag

Marie Nordberg Bengtsson & Annelie J:son Borg

2007

1

KLÖS, Kattklubben Klöset

Helena Larsson & Iréne Eek Magnusson

1993

2

LK, Linköpings Kattklubb

Maria Henriksson & Ann-Christine Johansson

1956

3

MIN, Min Kattklubb

Hans Bergqvist & Carin Mikkelä

2007

4

MSK, Mellansvenska Kattklubben

Mikaela Blank & Anna Nevalainen

1964

5
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NERK, Nerikes Kattklubb

Britt-Maria Pedersen & Barbro Åberg

1967

11

NOS, Norrskenskatten

Greta Fredriksson & Ida Johansson

1986

4

OCC, Oci Cat Club

Annika Taffo

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

SL, Siameslinjen

Madeleine Berglund & Mia Norrman

1988

3

SOL, Solkatten

Heléne Fahlgren & Carina Lindmark

1990

3

SPIN, Spinneriet

Lotta Björklund & Sylvia Dahlkvist

1992

9

SUK, Sundsvalls Kattklubb

Monica Byström & Roseanne Forslund

1972

4

SVISS, Kattklubben SVISS

Carolina Cervin & Lisbeth Lindell

2001

3

SYDK, Föreningen Sydkatten

Per Lindqvist & Camilla Olin

1962

13

SÖK, Storsjökatten

Annichen Nilsson & Marianne Tharaldsson

1992

3

TCC, Top Cat Club

José Carratalà Morales

2001

8

UK, Uppsala Kattklubb

Jeanette Houdi & Anne Svensson

1970

7

VK, Västsvenska Kattklubben

Emma Berggren & Ann Cedergren

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

ÖKN, Örnsköldskatten

Lars Carlsson & Katarina Gustavsson

1982

2

ÖSTK, Östkatten

Mats Askett & Kajsa Höök Johansson

1983

7

Vid upprop av Föreningen Sydkatten, SYDK gratulerades klubben till sitt 50-årsjubileum och fick applåder av årsmötet.
Medelpads Kattklubb, MEK och Stockholms Kattklubb, SK hade lämnat besked om ej deltagande. Inget besked hade
inkommit från Oci Cat Club, OCC. Sällskapskatten, SÄKA hade ingen delegaträtt.
111231 upphörde Kattklubben Arctica, ARC och Cool Cats Club, COOL som SVERAK-klubbar.

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

3. Fastställande av dagordning
Klubbdelegaterna erhöll i sitt årsmöteskuvert delegatlista/röstlängd samt handling från Svenska forskningsfonden för katt.
Dessutom erhöll vardera klubbar ett exemplar av Medelpads Kattklubbs extra motivering av klubbens motioner MEK1 och
MEK2.
Flera klubbar önskade fråga om FIFes kategoriindelning till dagordningen. Annette Sjödin informerade att eftersom ärendet
inte var väckt som en skrivelse, som enligt stadgarna ska vara insänd före den 15 januari, kunde frågan läggas som en punkt
att diskuteras under punkt 15, Övriga frågor.
Värmlands Kattklubb väckte ”SVERAKs hemsida” som övrig fråga.
Årsmötet beslutade därefter att fastställa dagordningen för årsmötet.
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4. Val av ordförande, bisittare och sekreterare för mötet
Valberedningen, Lena Söderstedt och Maja Karlsson föredrog och presenterade valberedningens förslag.
Val av ordförande för årsmötet
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Eva Porat, NERK som
årsmötesordförande under lördagen vid SVERAKs årsmöte 2012.
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Eva Porat, NERK som
årsmötesordförande under söndagen vid SVERAKs årsmöte 2012.
Efter detta val lämnade SVERAKs förbundsordförande Annette Sjödin över ordförandeklubban till årsmötesordförande.
Valberedningen och podiet förslog årsmötet att övriga val av årsmötesfunktionärer skulle 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.
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 2012 för både lördag och söndag.
Sekreterare för mötet
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja SVERAKs kansli som sekreterare
under SVERAKs årsmöte 2012 för både lördag och söndag. Agneta Färdigh agerade sekreterare för SVERAKs kanslis
räkning.

5. Val av två protokollsjusterare och två rösträknare
Protokollsjusterare 1
Årsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag välja Bertil Hansson, ADC att justera årsmötesprotokollet
för både lördag och söndag.
Protokollsjusterare 2
Årsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag välja Wendy Mörk, FMK att justera årsmötesprotokollet för
både lördag och söndag.
Rösträknare 1
Rolf Jonsson, NERK
Svante Pettersson, JKK
Avstår

163 röster
22 röster
6 röster

Årsmötet beslutade efter votering att i enlighet med valberedningens förslag välja Rolf Jonsson, NERK som rösträknare 1
både lördag och söndag.
Rösträknare 2
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Rolf Kimnäs, NERK som
rösträknare 2 både lördag och söndag.

6. Föregående årsmötesprotokoll
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att lägga årsmötesprotokollet från 19-20 mars 2011 till handlingarna.
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7. Årsredovisning 1 januari – 31 december 2011
Årsredovisningen omfattade styrelsens (inklusive kommittéernas) verksamhetsberättelse, verksamhetsberättelse från
disciplinnämnden, verksamhetsberättelse från Svenska Forskningsfonden för katt, styrelsens förvaltningsberättelse (balansoch 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;
Justering av sidan 5, internationella utställningar; I tabellen över arrangerade utställningar, 110910/11, SW ska det stå FRÄS
och UK och inte FRÄS och KLÖS även om, som årsmötesordförande E Porat smått raljerande uttryckte det; ”de båda verkar
passa bra ihop”.
Synpunkter lämnades att det är olyckligt med förkortningar utan att fullständigt namn anges som exempelvis på sidan 9,
Hälsokommittén där det endast står ”PK-program” i stället för ” Pyruvatkinas, PK”. Styrelsen lovade att ta till sig denna

synpunkt för framtiden.

Stambok på nätet - FindUs
Under punkten ”Projekt – Programutveckling” erbjöd styrelsen årsmötet en mycket glad och efterlängtad premiär;
Projektet ”Stambok på nätet” – namngivet FindUs (find us – ”hitta oss”) visades för första gången officiellt för sittande
årsmöte! Delar av projektgruppen; Ulrica Wilderäng, Michael Wirth Färdigh samt Kenneth Wikström guidade och visade
programmet live genom projektor och svarade på en del frågor.
Michael Wirth Färdigh informerade att FindUs vid detta tillfälle kördes mot en cirka åtta dagars gammal kopia av
stambokbasen men att programmet inom kort kommer att köras mot dagsaktuell databas. Detta innebär att så snart en
stamtavla blir registrerad i stambokprogrammet Sesam kommer den att bli publik och synlig i FindUs. Saknas exempelvis en
titel i FindUs saknas den i Sesam eftersom FindUs är en direkt ”spegling” av stambokbasen.
Fråga väcktes om uppfödar- och ägaruppgift kommer att bli synliga i FindUs precis som de är i SVERAKs ID-register. Svaret
blev att även om det rent praktiskt vore fullt möjligt är det inte aktuellt. Ett av skälen till detta är att det finns datalagar –
framför allt personuppgiftslagen PUL, som styr huruvida personuppgift får publiceras eller ej. Även om uppfödare/ägare
aktivt godkänt att uppgift är publik i SVERAKs ID-register innebär inte det med självklarhet att detta godkännande gäller
FindUs.
FindUs är fortfarande under utveckling med långtgående planer av bland annat publicering av testresultat för olika
hälsoprogram. Fortsatt programutveckling beror på ekonomiska beslut som fattas under årsmötet.
Presentationen av FindUs fick applåder av årsmötet.
Kaffepaus kl. 11.00-11.30
SVERAKs hemsida
Under rubriken ”Programutveckling” informerade förbundsordförande Annette Sjödin att det idag är tekniska problem med
SVERAKs hemsida och att nyutveckling i annat webbprogram pågår. Problemet gör dock att viss uppdatering och utveckling
av befintlig hemsida inte kan eller kommer att ske.
Översyn av djurskyddslagens utformning
Under punkter ”Myndigheter” – ”Regeringskansliet – Landsbygdsdepartementet” presenterade Ewa Löwdin, SVERAKs
representant tillika expert i utredningen ”Översyn av djurskyddslagens utformning” statuts i projektet bland annat med
stöd av ett bildspel. I korthet kan nämnas (utdrag från Ewas presentation):
Den nya lagstiftningen ska
•
syfta till att uppnå minst samma djurskyddsnivå som i dag,
•
liksom dagens lagstiftning utgå från de enskilda djurens behov samt verka förebyggande, och
•
bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Ägare
•
det är förbjudet att överge ett djur
•
alla katter ska vara ID-märkta och registrerade
Uppfödare
•
alla som föder upp djur ska ha kompetens för verksamheten
Säljare
•
alla som säljer sällskapsdjur ska ge köparen tydlig information
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Årsberättelsens slutord
I sedvanlig ordning lästes förbundsstyrelsens slutord upp av förbundsordförande:
Vår förhoppning om förbundets utveckling och framtid är densamma; att SVERAK ska växa och utvecklas till att bli det
självklara förbundet för alla som har katt!
Och vi – det är alla; från alla klubbar med enskilda medlemmar till förtroendevalda och anställda. Vi är, och ska vara, stolta
över vårt förbund – för katten!
Avslutningsvis ett citat: ”Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga”
Årsmötet beslutade att efter applåder lägga styrelsens årsberättelse till handlingarna.
Disciplinnämndens verksamhetsberättelse
DNs verksamhetsberättelse för 2011 presenterades och årsmötet beslutade att lägga den till handlingarna.
Svenska Forskningsfonden för katt 2011
Årsmötet beslutade att lägga Svenska Forskningsfondens rapport för 2011 till handlingarna.
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
Styrelsens förvaltningsberättelse gicks igenom och frågor besvarades.
Nerikes Kattklubb väckte fråga om resultatkommentar där det framgick att ”…funktionärernas kostnader var lägre än
budgeterat framför allt då endast sjuttiofem procent av arvodet delades ut under året…”. Vid årsmötet 2011 höjdes
arvodet på klubbarnas begäran från 110 000 kronor till 200 000 kronor. Styrelsen ansåg dock att i det rådande ekonomiska
klimatet måste alla dra sitt strå till stacken och därför valde förbundsstyrelsen att avstå 50 000 kronor av sitt arvode.
Årsmötet beslutade i enlighet med SVERAKs styrelses förslag att balansera 2 660 267,48 kronor i ny räkning. Därefter lades
förvaltningsberättelsen till handlingarna.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
Förbundets förtroendevalda revisorer Rolf Kimnäs och Svante Pettersson har granskat förbundets förvaltning för
räkenskapsåret 2011. Av revisorernas rapport framkom att synpunkter om förbundets förvaltning efter varje
revisionstillfälle har överlämnats till SVERAKs styrelse och dessa synpunkter har tillfredsställande åtgärdats eller besvarats.
Förtroendevald 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.
Nerikes Kattklubb väckte fråga om meningen ”Styrelsen arbetar även med åtgärder för att försöka minska på förbundets
utgifter med anledning av rådande konjunkturläge” verkligen hörde hemma i en revisionsrapport från revisorerna.
Revisionsberättelse från externrevisor Claes Svensson, KPMG lästes upp av förbundsekonom Michael Wirth Färdigh, som
även informerade att revisionsberättelsen är utformad enligt EUs direktiv och därför ser ut på ett annat sätt än tidigare år.
Årsmötet beslutade att lägga externrevisorns berättelse till handlingarna.

8. Ärenden väckta till årsmötet
Dnr 12-05-5 Fråga väckt från SVERAKs styrelse rörande Svenska Forskningsfonden för katt
SVERAKs styrelse önskade att årsmötet skulle diskutera huruvida SVERAKs representant ska verka för att fonden upplöses
och att fondens medel överförs till Feline Winn Foundation, WINN. Som bakgrund till skrivelsen visade och presenterade
hälsokommitténs ordförande Ulrica Wilderäng ett bildspel om WINN.
Styrelsen påtalade dock att beslutet endast avser årsmötets ställningstagande och bemyndigande åt SVERAKs representant.
Eftersom fonden är en stiftelse kan inte SVERAKs årsmöte besluta om eventuellt upplösande eller fondering av medel.
Årsmötet beslutade genom acklamation att SVERAK ska verka för att fonden ska upplösas och att fondens medel överförs
till Feline Winn Foundation.
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9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och disciplinnämnd
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för förbundstyrelsen för verksamhetsåret 2011.
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för disciplinnämnden för verksamhetsåret 2011.

10. Beslut om avgifter
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh presenterade styrelsens förslag till avgifter.
Klubbarnas medlemsavgift till SVERAK 2014
Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrade medlemsavgifter till
SVERAK för 2014 vilket innebär:
Per enskild medlem 50 kronor
Minimiavgift 4 250 kronor varav 1 750 kronor till årsmötesutjämningen.
Prenumerationsavgift Våra Katter 2014
Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrade avgifter till SVERAK för
prenumeration av Våra Katter vilket innebär:
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 2013
Avgift för registrering i SVERAKs ID-register
Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift vilket innebär 0
(noll) 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
113 kronor (från 112 kronor).
Stamnamn
Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för stamnamn
inklusive bevis vilket innebär 1 500 kronor.
Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för stamnamn
överfört från icke FIFe-förbund inklusive bevis vilket innebär 1 000 kronor.
Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för stamnamnsbevis
vilket 50 kronor.
Stamtavlor
Styrelsen hade lämnat förslag om höjning av stamtavleavgift, för kull ej äldre än tre månader, för diplomerade uppfödare
från 200 kronor till 230 kronor. Detta förslag föranledde diskussioner om olika nivåer av höjning för diplomerade respektive
icke diplomerade uppfödare samt även förslag om oförändrad avgift. Andra förslag, som att exempelvis höja
stamtavleavgiften vid import/överföring, ändring samt transfer diskuterades.
Efter flera inlägg sattes streck i debatten och årsmötet beslutade genom acklamation om oförändrad stamtavleavgift för
kull ej äldre än tre månader vilket innebär 300 kronor. För SVERAK-diplomerad uppfödare är avgiften 200 kronor.
Billingebygdens Kattklubb reserverade sig mot beslutet att inte höja stamtavleavgift.
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.
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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 oförändrad avgift för
ersättningsstamtavla vilket innebär 150 kronor.
Huskattbevis
Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för nyutfärdat
huskattbevis vilket innebär 150 kronor.
Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för ersättningshuskattbevis vilket innebär 100 kronor.
Utställarpeng (per bedömd katt)
Michael Wirth Färdigh informerade att styrelsen dragit det alternativa förslaget rörande utställarpeng vilket innebär förslag
av höjning från 10 kronor till 15 kronor per bedömd katt.
Årsmötet beslutade efter votering med nedanstående röstetal om höjning till 15 kronor per bedömd katt.
15 kronor
91 röster
10 kronor
88 röster
Avstår
12 röster

11. Beslut om arvoden för verksamhetsåret 2012
Arvode förbundsstyrelsen
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh föredrog styrelsens förslag till sänkt styrelsearvode från 200 000 kronor till
150 000 kronor i enlighet med tidigare information under punkten om styrelsens förvaltningsberättelse.
Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med styrelsens förslag att styrelsearvode för verksamhetsåret 2012 är
150 000 kronor.
Arvode förbundstidningens redaktion
Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med styrelsens förslag att arvodet för förbundstidningens redaktion för
verksamhetsåret 2012 är oförändrat 25 000 kronor.
Arvode disciplinnämnden
Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med styrelsens förslag att arvodet för disciplinnämnden för
verksamhetsåret 2012 är oförändrat 6 000 kronor.
Arvode internrevisorer
Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med styrelsens förslag att arvodet för internrevisorerna för
verksamhetsåret 2012 är oförändrat 5 000 kronor.
Arvode årsmötets ordförande
Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med styrelsens förslag att arvodet för årsmötesordförande 2012 är
oförändrat 4 000 kronor.
Arvode årsmötessekreterare
Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med styrelsens förslag att arvodet för årsmötessekreterare 2012 är
oförändrat 4 000 kronor. Arvode för detta uppdrag utgår inte om årsmötet valt SVERAK-anställd personal att agera
sekreterare eftersom denna är i tjänst under mötet.
Arvode valberedningen
Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med styrelsens förslag att arvodet för valberedningen 2012 är oförändrat
4 000 kronor.
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12. Behandling av budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår samt
presentation av verksamhetsplan
Styrelsens fråga till årsmötet 2012 rörande avsatta medel från uppfödardiplomering
Michael Wirth Färdigh föredrog styrelsens skrivelse. SVERAKs uppfödardiplomering har funnits i några år och av den
enskilda diplomerade uppfödarens avgift har ett hundra kronor betalats tillbaka till klubben och ett hundra kronor har
avsatts på ett balanskonto inom förbundet. Medlen på balanskontot är avsedda för framtida arbete för kattens hälsa enligt
årsmötesdiskussion 2009. Vid årsskiftet fanns 90 200 kronor på kontot.
Styrelsens förslag var att 90 000 kronor från detta konto avsätts till utveckling av projektet Stambok på nätet – FindUs, som
i sin nästa version även ska innehålla information om katternas hälsotester i enlighet med beslutade hälsoprogram.
Årsmötet beslutade genom acklamation i enlighet med styrelsens förslag.
Lunch 13.00-14.00
Verksamhetsplan 2012 och budgetkommentarer
Förbundet kommer under 2012 att fokusera framför allt på fem områden:
1.

IT-satsning; Förbundets IT-system, Aladdin, Sinbad, FindUs och ID-register ska effektiviseras ytterligare. Hälsodata ska
bli tillgängliga på FindUs.

2.

Översyn av förbundets organisation; Den nedåtgående trenden leder till att förbundet behöver se över organisationen
för att kunna arbeta med förändrad organisationsstruktur bestående av färre årsmötesvalda funktionärer. Ett förslag
presenteras vid årsmötet 2013.

3.

Modernisering av förbundets hemsida; Hemsidan ska ses över och moderniseras med funktioner som utökar
användbarheten, exempelvis sökformulär, kontaktformulär och liknande.

4.

I samarbete med medlemsklubbarna ska arbete ske för utveckling av utställningsverksamhet och medlemsvård.

5.

Momsfrågan för ideella föreningar; Rapportering och sammanställningar ska lämnas till medlemsklubbarna för att
underlätta klubbarnas anpassning till eventuell momsredovisning i enlighet med de kommande reglerna.

Utöver övergripande information om budgeten bad förbundsekonom Michael Wirth Färdigh årsmötet att komplettera den
preliminära budgeten 2013 med 70 000 kronor för domarkonferens.
Årsmötet beslutade genom acklamation att godkänna den föreslagna budgeten.

13. Val av förtroendevalda inom SVERAK
Förbundsordförande Annette Sjödin informerade årsmötet att med anledning av verksamhetsplan och punkt om översyn av
förändrad organisation drog styrelsen sin motion M19 (som avsåg val av vice förbundsekonom).
Valberedningen hade förberett två valunderlag med anledning av M19 men genom att motionen blev dragen var det
version 2 som blev det gällande underlaget.Valberedningens Lena Söderstedt och Maja Karlsson föredrog och presenterade
valberedningens förslag.
FÖRBUNDSSTYRELSE
Förbundsordförande - 2 år
Årsmötet beslutade genom acklamation att i enlighet med valberedningens förslag välja Annette Sjödin, VK.
Ledamot 1 – 2 år
Årsmötet beslutade genom acklamation att i enlighet med valberedningens förslag välja Ewa Löwdin, ADC.
Suppleant – 1 år
Årsmötet beslutade efter votering, med nedanstående röstetal, att i enlighet med valberedningens förslag välja
Kenneth Wikström, FRÄS.
Kenneth Wikström, FRÄS
147 röster
Helene Lis Glader, ÄK
44 röster
Avstår
0 röster
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HK-ordförande – 2 år
Årsmötet beslutade genom acklamation att i enlighet med valberedningens förslag välja Ulrica Wilderäng, GRK.
HK-ledamot – 2 år
Årsmötet beslutade genom acklamation att i enlighet med valberedningens förslag välja Lotta Kragh, ÄK.
RAK-ledamot – 2 år
Årsmötet beslutade genom acklamation att i enlighet med valberedningens förslag välja Anna Sjöberg, VÄK.
REK-ledamot/personlig ersättare – 2 år
Årsmötet beslutade efter votering, med nedanstående röstetal, att i enlighet med valberedningens förslag välja
Marie-Ann Strand, ADC.
Marie-Ann Strand, ADC
58 röster
Marie Strandberg, CK
47 röster
Helene Lis-Glader, ÄK
45 röster
Mats Askett, ÖSTK
41 röster
Avstår
0 röster
TUK-ordförande – 2 år
Årsmötet beslutade genom acklamation att i enlighet med valberedningens förslag välja Lotta Falk, JKK.
TUK-ledamot – 2 år
Årsmötet beslutade genom acklamation att i enlighet med valberedningens förslag välja Malin Sundqvist, MSK.
DISCIPLINNÄMNDEN, DN
DN-ledamot 1 – 2 år
Årsmötet beslutade efter votering, med nedanstående röstetal, att i enlighet med valberedningens förslag välja
Katarina Wolffram, DÄK.
Katarina Wolffram, DÄK
170 röster
Cornelia Wilhelmsson, VRK
21 röster
Avstår
0 röster
DN-ledamot 2 – 2 år
Årsmötet beslutade efter votering, med nedanstående röstetal, att i enlighet med valberedningens förslag välja
Lena Böörs, NERK.
Lena Böörs, NERK
118 röster
Marie Strandberg, CK
73 röster
Avstår
0 röster
DN meddelade under senare del av årsmötet att Conny Jansson av DN blivit utsedd till sammankallande.
INTERNREVISOR SAMT SUPPLEANT
Valberedningen informerade att det i underlaget blivit ett fel; Marie Nordberg Bengtsson hade tackat ja vid förfrågan som
internrevisor.

Internrevisor – 2 år
Årsmötet beslutade efter votering, med nedanstående röstetal, att i enlighet med valberedningens förslag välja
Svante Pettersson, JKK.
Svante Pettersson, JKK
108 röster
Marie Nordberg Bengtsson, KKoJ
83 röster
Avstår
0 röster
Revisorsuppleant – 1 år
Årsmötet beslutade efter votering, med nedanstående röstetal, att i enlighet med valberedningens förslag välja
Marie Nordberg Bengtsson, KKoJ.
Marie Nordberg Bengtsson, KKoJ
140 röster
Rut Tengen, UK
51 röster
Avstår
0 röster
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STIFTELSEN FÖR SVENSKA FORSKNINGSFONDEN FÖR KATT
Personlig suppleant – 1 år
Årsmötet beslutade efter votering, med nedanstående röstetal, att välja Anna Lindström, VK.
Anna Lindström, VK
127 röster
Rolf Kimnäs, NERK
64 röster
Avstår
0 röster
VALBEREDNING, VB
Tre ledamöter ställde upp för val – och tre ledamöter skulle väljas.
Årsmötet beslutade genom acklamation att som valberedning välja Anna-Karin Rahm, HÄK, Anne Nordström, FMK samt
Monica Lagerqvist, ADC.
VB meddelade under senare del av årsmötet att Anna-Karin Rahm av VB blivit utsedd till sammankallande.

14. Behandling av motioner
Motioner som ska klubbas en andra gång
För bifall av SVERAKs stadgar krävs beslut med kvalificerad majoritet (128 röster). Vid en andra klubbning träder stadgan i
kraft omedelbart.

M 15 2011

REK 2

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

BIFALL
genom acklamation
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, som har brutit mot SVERAKs stadgar resp SVERAKs och FIFes regler eller handlat på ett
sätt som är ägnat att skada eller motverka SVERAKs och/eller FIFes mål och verksamhet, 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 18 2011

REK 1

SVERAKs stadgar 5.1.1 Borttag av text

BIFALL
genom acklamation
[…]
SVERAKs styrelse konstituerar sig vid första sammanträdet efter årsmötet. Detta sammanträde ska hållas i anslutning till
SVERAKs årsmöte.
[…]
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M 19 2011

STYR 2

SVERAKs stadgar 5.1.1/5.1.2 - Tillägg av text

DRAGEN
Motionen avsåg tillägg av text att förbundsstyrelsen skulle bestå om vice förbundsekonom.
Förbundsordförande Annette Sjödin meddelade att styrelsen valde att dra denna motion med anledning av den organisationsutredning
som påbörjats och som en arbetsgrupp skulle arbeta med under kommande verksamhetsåret.
Till årsmötet 2013 kommer eventuellt en ny motion som avser hela förbundsstyrelsens sammansättning.

Motioner för vidarebefordran till FIFe M 1 – M 5
För bifall av motion för vidarebefordran till FIFe krävs beslut med enkel majoritet (96 röster).

M1

ASK 2

FIFes rasstandard för ABY/SOM

BIFALL
genom acklamation
Förändring av rasstandarden för abessinier och somali
Förslag att poängfördelningen mellan kroppsfärg och ticking blir 20 p för kroppsfärg och 20 p för ticking.

M2

TUK 1

FIFes och SVERAKs regler för utställning 1.13 - Ändring av text

BIFALL
genom acklamation
Utställare som önskar deltaga på utställningar utomlands, ska skicka in sina anmälningar den egna nationella FIFemedlemmen för att få katternas kvalifikationer och födelsedatum kontrollerade.
En därtill utsedd person attesterar därefter anmälningsblanketten eller bekräftar via e-post, innan den sänds till den
arrangerande klubben. Anmälningsblanketter som sänds direkt, utan att blivit godkända av den egna FIFemedlemmen
godkänns ej.
Anmälan till utställning ska göras enligt anvisningar från arrangören.

M3

FRÄS 1

FIFes och SVERAKs regler för Utställning 1.17 c - Tillägg av text

DRAGEN
Det bör särskilt påpekas att: […]
• burarna måste vara tillräckligt stora (minst 60 x 60 x 75 cm per katt), för att garantera de utställda katternas bekvämlighet

M4

REK 1

FIFes och SVERAKs regler för utställning 1.17 a - Borttag av text

BIFALL
genom acklamation
[…]…skicka utställarbekräftelse till utställarna.
Utställarbekräftelsen, som skickas från utställningsarrangören till utställaren, ska innehålla namnen på minst 80 % av de
domare som ska döma.
Utställarbekräftelse till utländska utställare ska sändas minst två veckor före utställningen.
Undantag: oförutsedda händelser, olyckor, sjukdom etc.
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M5

SKKK 2

FIFes och SVERAKs regler för utställning - Bilaga – Diskvalificering och
allmänna fel - Tillägg av text

AVSLAG
genom acklamation
Katt med liten vit fläck (recessiv vitfläckighet) skall inte diskvalificeras utan kunna få excellent, dock inte certifikat.

Motioner rörande SVERAKs stadgar M 6 – M 8
För bifall av SVERAKs stadgar krävs beslut med kvalificerad majoritet (128 röster). Vid bifall krävs klubbning av bifall en
andra gång av SVERAKs årsmöte 2013 såvida inte årsmötet beslutar annat.
Till motionerna M6 och M7 hade MEK fått tillåtelse från förbundet att distribuera skriftlig motivering eftersom klubben av
olyckliga omständigheter inte hade möjlighet att närvara och föredra sin motion. Varje klubb erhöll ett exemplar av MEKs
skriftliga extramotivering.

M6

MEK 1

SVERAKs stadgar - 4.1 Årsmöte - Tillägg av text

AVSLAG
genom acklamation
[…] Sverige delas in i tre delar:
1 består av regionerna Skåne, Sydost och Sydväst
2 består av regionerna Nordväst, Mälardalen och Stockholm
3 består av regionerna Mitt och Norr
SVERAKs årsmöte ska vandra mellan dessa delar med början 2013 med del 2, 2014 med del 3, 2015 med del 1, 2016 med del 2 och så
vidare.
Klubbarna har inte rätt att teckna avtal med någon i SVERAKs namn utan skall bara vara styrelsen behjälplig med att ta fram lokaler.

M7

MEK 2

SVERAKs stadgar - 4.1 Årsmöte - Tillägg av text

AVSLAG
genom acklamation
SVERAKs högsta beslutande instans är årsmötet. Ordinarie årsmöte ska avhållas en gång varje år i Mälardalsområdet senast tredje
helgen i mars. SVERAKs styrelse ansvarar för årsmötets arrangemang.

M8

VK 1

SVERAKs stadgar 5.1.2 - Borttag av text

BIFALL
genom acklamation
5.1.2 Styrelseledamöters funktioner [5.3]
Förbundsordförande
• representerar förbundet utåt och inåt
• är ordförande vid SVERAKs styrelsesammanträden
• är förbundstidningens och webbplatsens ansvarige utgivare
• är förbundets delegat vid FIFes Generalförsamling
Information från tryckeri
Förbundsordförande Annette Sjödin informerade att förbundsstyrelsen fått indikation, inte minst genom den enkät om
medlemsvård som sänts under februari/mars 2012, att flera klubbar ser problem kring de ökande tryckkostnaderna för
utställningskatalog och annat material. Av detta skäl var tryckeriet JustNu, det tryckeri som förbundet använder, inbjudet
till årsmötet för att informera. Tryckeriet representerades av Mathias Johansson som i cirka 10 minuter informerade och
även underhöll årsmötet.
Efter tryckeriets information aviserade Annette att det inom kort skulle bli workshops – fast först fick Carin Mikkelä
gratulationer eftersom hon fyllde år denna dag och som projektledare för Aladdin fick hon en chokladkartong av samma
märke.
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Introduktion till workshops
Workshop om Aladdin och utställning avhölls parallellt och delegater och åhörare delades in i mindre grupper. Men före det
praktiska arbetet presenterades de olika arbetsområdena:
Projektet Aladdin presenterades av Carin Mikkelä, som gjorde entré med en ”Aladdinlampa” och visade ett bildspel som
visade en del av den utveckling som skett under året samt framtida tankar om utställningsprogrammet.
Några punkter var:
•

SVERAK äger Aladdin –detta ökar möjligheterna för vidareutveckling

•

Den nya programutvecklaren ser över ”byggstenarna” i programmet för att bygga om och bygga upp och på så sätt få
en enklare och snabbare process.

•

Genom att ha flyttat över från SQL 2000 till SQL 2008 har svarstider kortats och fler användare kan nu arbeta samtidigt
och parallellt.

•

”Önskelista” för framtiden är bland annat e-postbekräftelse och online-anmälan.

Lotta Falk tog upp frågan; de flesta av oss vill nog att det ska hända något nytt inom utställningsverksamheten; vilka tankar
och idéer finns? Samtidigt informerade hon, genom ett kort bildspel, punkter som förslagsvis kunde diskuteras i de olika
grupperna. Några punkter var:
•

Hur många katter ska premieras för Årets Katt?

•

När ska prisutdelningen äga rum?

•

Bör poängberäkningen ändras på något sätt?

•

Ska vi ta bort BIV-listorna och i stället utse Bäst i Ras?

•

Ska vi börja ta ut en BOB på varje utställning?

Avslutning av introduktion blev ett bejublat framträdande från förbundsstyrelsen med sången om ”F3” – den viktigaste
funktionstangenten när man använder Aladdin:
Melodi: Music, music, music

Jobbar du med Aladdin - Och vill ha layouten fin
In i katalogen din? - Tryck F3, F3, F3
Lider du av hemska kval? - Känner du dig minimal?
Glöm ej bort din manual - Och F3, F3, F3
F3 – funktionstangenten - Den hjälper till att ge dig mindre stök
Tryck F3 som betyder sök
Hoppas nu allt går som smort - Och att jobbet ditt går fort
Glöm nu inte bara bort - Tryck F3, F3, F3
Kaffepaus kl. 16.20 direkt följt av workshops. Årsmötet samlades åter kl. 17.15
Kattens Dag 2011
Första punkten efter återsamling blev prisutdelning i Royal Canins tävling under Kattens Dag 2011.
Royal Canins Jenni Pernklev konstaterade att om det var få bidrag från Kattens Dag 2010 var det desto fler från 2011 års
arrangemang! Fjorton klubbar hade skickat in bidrag och vinnande klubb, som från Royal Canin erhåller 10 000 kronor, blev
Östkatten. Många gratulationer och applåder följde.
Mötesordförande Eva Porat konstaterade att ett positivt årsmöte arbetat igenom många punkter under dagen och ställde
fråga om starttid för söndagens möte – som enligt tidsplan skulle vara kl. 9.30. Det blev en informell röstning och starttid
för söndagens möte ändrades till kl. 10.00.
Därefter ajournerade Eva Porat mötet och uppmanade alla att komma i god tid till prisutdelningen Årets Katt som startade
kl. 19.00.
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Årsmötesförhandlingarna återupptogs söndagen den 18 mars 2012 kl. 10.00
Närvarande hälsades varmt välkomna av Eva Porat som lämnade över ordet till förbundsordförande Annette Sjödin.
Årets Kattklubb 2011
Detta år hade nio ansökningar inkommit som sökande till Årets Kattklubb! Det var i en hård konkurrens som jury med glädje
utsett Storsjökatten som Årets Kattklubb 2011 med motivering:
Denna klubb har ett stort utbud av aktiviteter för sina medlemmar, har lyckats få genomslag i press, radio och tv och varit
aktiva under Kattens Dag och Djurskyddets dag.
Klubben har gett ut en informativ medlemstidning och ökade sitt medlemsantal med över 10% under 2011!
Vi avslutar vår motivering genom att citera klubbens egen: “Om man intresserar sig för något, då blir det roligt!”
Storsjökattens delegater fick många gratulationer och applåder när de hämtade diplom från Annette Sjödin och Michael
Wirth Färdigh. Dessutom erhåller klubben 10 000 kronor. Grattis!
Alfakattens presentation av konceptet Junior Handler
Annette Sjödin informerade att Alfakatten, ALFA ansökt som Årets Kattklubb och genom sin ansökan hade klubben visat
innovativa tankar när det gällde utställning och aktivering av ungdomar. Alfakatten var därför tillfrågad om klubben kunde
presentera upplägget av Junior Handler för årsmötet och detta skedde genom ALFAs delegat Jan Ericson.
I korthet kan nämnas (hämtat från ALFAs presentation):
Positivt:
•
Skapar unga intresserade
•
Engagerar unga att sätta sig in i sin ras och färger
•
Genomförs mellan bedömningar och panel
•
Bra erfarenhet för en intresserad i klubben att agera “domare”
•
Deltagare under ca. 15 år
Merarbete - Vårt jobb
•
Information i inbjudan
•
Utse domare
•
Skapa en poster för arrangemanget och på utställningen
•
Skapa diplomet
•
Jaga priser
•
Mottagare av dagens anmälningar på utställningen
•
Presentera i panelen
Konceptet Junior Handler vid ALFAs utställning var en succé och de unga juniorerna (upp till 16 år) hade övat, lärt sig EMSkod med mera. De fick visa upp katterna i final och alla deltagare fick ett personligt diplom.
ALFA och ALFAs delegat fick applåder. Det fick även Annette Sjödin när hon informerade att Royal Canin var mycket
intresserade av denna typ av ungdomsaktivitet under utställning och därför erbjudit sig att utöver övrig sponsring även
bidra med priser för denna typ av arrangemang.

Motioner rörande FIFes och SVERAKs regler för Uppfödning och Stambokföring M 9 – M 12
Eva Porat agerade ånyo årsmötesordförande.
För bifall av nationella tillägga till FIFes regler krävs beslut med kvalificerad majoritet (128 röster). Vid bifall träder regel i
kraft den 1 januari 2013 såvida inte årsmötet beslutar annat.

M9

STYR 1

DRAGEN
Varje överlåten katt ska åtföljas av registreringsbevis i SVERAK.
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M 10

SKKK 1

FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring
4.2 Nat förtydligande - Tillägg av text

AVSLAG
genom acklamation
Katter med godkänd färg och endast en ras i 4-generationers stamtavlan skall kvalificera till LO stamtavla även om det finns xvarianter bland stamtavlans individer. Ingen av x-varianterna får vara rasfrämmande (Ex NFO xn 33, EUR xn 33)

M 11

SKKK 3

SVERAKs nationella arbetsrutiner, regler, och etik inom
stambokföring och uppfödning 5 a- Tillägg av text

AVSLAG
genom acklamation
Samtliga katter som används i avel inom SVERAK skall vara avelsgodkända enligt 5a i Nationella arbetsrutiner, regler och etik inom
stamboksföring och uppfödning.

M 12

ALFA 3

AVSLAG

Bifall 70 röster

121 röster

Avstår 0 röster

SVERAKs nationella arbetsrutiner, regler, och etik inom
stambokföring och uppfödning - Ny text

5. c Registrering i reservregister
Uppfödare som skall registrera kull i SVERAK, har rätt att få en eller flera ungar i kullen registrerade i SVERAKs reservregister, detta
oavsett om kullen registreras i huvudstamboken (LO) eller i kontrollstamboken (RIEX).
Katt som är registrerad i SVERAKs reservregister har avelsförbud. Detta avelsförbud skrivs ut i kattens stamtavla. Uppfödare behöver ej
ange skäl till att unge/ungar skall placeras i reservregistret, men begäran om placering i reservregistret måste göras samtidigt med att
stamtavlorna rekvireras.
Katt som är placerad i reservregistret kan bli flyttad till vanligt register och få avelsförbudet hävt endast på uppfödarens begäran.

Motioner rörande FIFes och SVERAKs regler för utställning M 13 – M 19

M 13

ALFA 2

FIFes och SVERAKs regler för Utställning 1.10 c Nat tillägg - Tillägg av
text

AVSLAG
genom acklamation
Fri burplacering ska framgå av inbjudan.

M 14

TUK 2

FIFes och SVERAKs regler för utställning 1.13 Nat tillägg - Ändring av
text

BIFALL
genom acklamation
Anmälan om deltagande vid utställning utomlands ska göras på särskild anmälningsblankett via sekreteraren i egen
klubb. Anmälan till utställning ska göras enligt anvisningar från arrangören.
TUK bad årsmötet att denna regel skulle gälla interimistiskt, det vill säga med omgående verkan.
Förbundsordförande Annette Sjödin informerade att för ett interimsbeslut ska kunna fattas ska beslutet vara enhälligt.
Om en enda klubb motsätter sig detta gäller beslutet från den 1 januari 2013.
Ett enhälligt årsmöte beslutade att BIFALLA M14 interimistiskt vilket innebär att regeln gäller från den 18 mars 2012.

M 15

ALFA 1

DRAGEN
Utställare har möjlighet att reservera sig mot max en (1) domare.
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FIFes och SVERAKs regler för Utställning 1.15 a Nat tillägg - Tillägg av
text

Sida 16 (18)

M 16
BIFALL
genom acklamation

FRÄS 3
Efter ändring till ”ägare” i
mening två.

FIFes och SVERAKs regler för Utställning 1.17 a Nat tillägg - Ändring
av text

Bekräftelse Meddelande om deltagande på utställning ska vara utställare ägare tillhanda senast 14 dagar före
utställningen. Skulle det, på grund av oförutsedda anledningar, bli aktuellt med byte av domare efter det att angivandet
om vilka klasser respektive domare ska döma, ges berörd utställare ägare rätten att dra sin katt ur klassen ifråga innan
bedömningarna börjar, samt rätt att återfå inbetald utställningsavgift.

M 17

REK 2

FIFes och SVERAKs regler för utställning 1.17 a Nat tillägg - Borttag
av text

BIFALL
genom acklamation
REKs ordförande Lars Madej informerade att texten i M16s första mening inte påverkas av REKs motion med förslag om
borttag av text.
Skulle det, på grund av oförutsedda anledningar, bli aktuellt med byte av domare efter det att angivandet om vilka
klasser respektive domare ska döma, ges berörd utställare rätten att dra sin katt ur klassen ifråga innan bedömningarna
börjar, samt rätt att återfå inbetald utställningsavgift.
Diskussioner följde när det gällde M18 – inte minst eftersom styrelsen förordat avslag eftersom det i första motionstexten
var namngivet ett varumärke. Föreningen Sydkatten, SYDK ställde sig villiga att ändra texten och fler förslag till ny
formulering följde.
Slutligen beslutades att SYDK tillsammans med hälsokommittén skulle arbeta fram till en lämplig text. Eftersom det var dags
för kaffepaus togs M18 upp till beslut efter denna.

M 18

SYDK 1

FIFes och SVERAKs regler för Utställning 1.17 c Nat tillägg - tillägg av
text

BIFALL
genom acklamation
Ny text efter justering:
Arrangerande klubb ansvarar för att burarna är desinficerade med, för ändamålet, funktionellt desinfektionsmedel före,
under och efter utställningen.
Förslag att denna regel skulle gälla interimistiskt, det vill säga med omgående verkan.
Förbundsordförande Annette Sjödin informerade att för ett interimsbeslut ska kunna fattas ska beslutet vara enhälligt.
Om en enda klubb motsätter sig detta gäller beslutet från den 1 januari 2013.
Ett enhälligt årsmöte beslutade att BIFALLA M18 interimistiskt vilket innebär att regeln gäller från den 18 mars 2012.
Hälsokommittén kommer att sammanställa lista över lämpliga preparat snarast möjligt.

M 19

FRÄS 1

SVERAKs nationella utställningsregler Årets katt 2.3

DRAGEN
2.3 Poängberäkning lista 1-3 – vuxen, junior/ungdjur, kastrat
Poänggivande resultat Grundpoäng
BIS Best in Show vuxen, junior, ungdjur och kastrat 55
NOM Domarens bästa 45
BIV Bäst i variant 40
Utöver de 55 grundpoäng som erhålls vid bästa vuxen, junior, ungdjur och kastrat tilldelas ett tilläggspoäng utgörande 0,01 poäng för
varje närvarande katt inom respektive kategori i klasserna 1-12.
För de katter som uppnått minimipoängen, medräknas maximalt de fem bästa grundpoänggivande och de tio bästa
tilläggspoänggivande resultaten (se ovan).
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Övriga motioner M 20

M 20

ASK 1

Motion utanför regelverket

DRAGEN
Redovisning av antalet hon- respektive hankatter använda i avel.
Vi föreslår att SVERAK förutom antalet registrerade kattungar också redovisar antalet honor respektive hanar som används i avel.

Klockan var nu endast 11.35 och samtliga närvarande konstaterade att detta var ett i särklass effektivt och kort årsmöte.
Kvar på dagordningen var nu endast § 15 Övriga frågor.

15. Övriga frågor
Eva Porat överlämnade rollen som mötesordförande till bisittare Stellan Spetz.
Foldern ”För katten”
Stellan Spetz presenterade den nyligen framtagna foldern ”För katten”.
Årsmötet 2011 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utfärda ett arbetsdokument med förtydligande om hantering av
”stödföreningar”. Styrelsen utsåg under våren en arbetsgrupp bestående av Lotta Falk, Lars Madej och SVERAKs kansli,
Johnny Åkervall. Under arbetets gång utvecklades från ganska tuffa krav på en presumtiv stödförening till att resultera i en
informationsfolder, framtagen av SVERAKs kansli, Agneta Färdigh. Folder är inte ett huskattbevis utan ses som ett
dokument som följer med katten till den nya ägaren. Vill den nya ägaren erhålla ett huskattbevis gäller sedvanliga rutiner
och kriterier.
Styrelsen anser att det finns många fördelar att inte hantera stödföreningar på det sätt som föreslogs för årsmötet 2011 det finns däremot många fördelar med ett dokument som även gör PR för SVERAK och raskatt.
Foldern kommer att sändas ut till klubbarna i samband med ett kommande cirkulärutskick.
Frågor rörande ”Kategoriindelning”
Frågan om hantering av FIFes arbetsunderlag till kategoriindelning föredrogs av FRÄS även om flera klubbar ställt sig bakom
den. Flera klubbar var också delaktiga i frågor och diskussion och Annette Sjödin och Eva Porat besvarade och informerade.
Annette Sjödin påtalade att förbundsstyrelsen är utsedd av årsmötet att förvalta förbundet. I mitten av februari 2012 fick
SVERAK detta underlag officiellt från arbetsgruppen via FIFe. SVERAKs styrelse beslutade att publicera “frågan” för att på så
sätt ge klubbar och enskilda medlemmar en chans att inkomma med synpunkter på rapporten – som innehöll ett antal
scenarier.
Eva Porat, en av medlemmarna i FIFes arbetsgrupp för arbete med kategoriindelning, informerade att skälet till att FIFes
arbetsgrupp sände ut ”frågan” var att gruppen ville ha in synpunkter för att ta ställning till om det över huvud taget ska
läggas ett förslag eller ej och om/hur gruppen ska arbeta vidare. För att kunna sammanställa inkomna synpunkterna före
FIFes Generalförsamling 2012 ville FIFes arbetsgrupp ha svar senast den 15 mars 2012 från förbunden.
SVERAKs styrelse har dock fått konstatera att många tyvärr inte har läst slutord och rapport – där det tydligt har framgått
att detta inte är ett förslag för beslut utan bara ett arbetsmaterial.
Eva Porat agerade ånyo årsmötesordförande.
SVERAKs hemsida
Värmlands Kattklubb framförde önskemål att det på hemsidan tydligare ska framgå vilka sidor som är ändrade och nya
eftersom det i dagsläget är svårt att veta och hitta detta.
Annette Sjödin informerade återigen att hemsidan är under omarbetning och att många nya funktioner kommer att
implementeras på denna.
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Mötets avslutande
SVERAKs förbundsordförande Annette Sjödin tackade mötesordförande Eva Porat för ett väl utfört arbete. Samtidigt
konstaterades att även detta år var årsmötet en fantastiskt trevlig, positiv och konstruktiv upplevelse!
Eva Porat informerade årsmötet att hotellet tidigarelagt lunchen och redan kl. 12.15 förklarades årsmötet 2012 avslutat!

Borås 2012-03-25

SVERAKs kansli, Agneta Färdigh, sekreterare

2012-04-17
Datum

Eva Porat, årsmötesordförande

2012-04-12
Datum

Stellan Spetz, bisittare

2012-04-09
Datum

Bertil Hansson, justerare

2012
Datum

Wendy Mörk, justerare
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