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SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

Protokoll fört vid Kattförbundet SVERAKs ordinarie årsmöte
den 16-17 mars 2013, Hotell Södra Berget, Sundsvall
Mötet öppnades kl. 10.00 genom att förbundsordförande Annette Sjödin hälsade alla varmt välkomna och förklarade
SVERAKs årsmöte 2012 öppnat. En applåd följde när hon informerade att detta var första gången årsmötet avhölls norr om
Uppsala!
Därefter presenterade hon 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 Anna Sjöberg och Maud Dickson (Ingrid Björkman kunde
ej närvara), regelkommitténs ledamot Lars Madej (Marie-Ann Strand hade ej lämnat besked om närvaro) samt tävlings- och
utställningskommitténs ledamöter Lotta Falk, Anne-Marie Törnström och Malin Sundqvist.
Därefter presenterades disciplinnämndens ledamöter Conny Jansson, Katarina Wolffram, Lena Böörs och Sonny Hansson
(DN-ledamot Anna-Karin Lénshof kunde ej närvara), de förtroendevalda revisorerna Rolf Kimnäs och Svante Pettersson,
valberedningens närvarande ledamot Anna-Karin Rahm, SVERAKs representant i Svenska Forskningsfonden för katt Bertil
Hansson (klubbdelegat ADC) samt samarbetspartner Royal Canins representant Ewa Ivarsson.
Anställd personal på plats presenterades; Agneta Färdigh, Cecilia Wennergren och Johnny Åkervall från förbundskansliet
samt Våra Katters redaktör Ulf Lindström. Även detta år agerade Johnny Åkervall ”mentometerman”.

1. Upprop och fastställande av röstlängd
Upprop skedde av de 39 (av 49) SVERAK-klubbar som representerades av en eller två delegater. Flera klubbar hade även
åhörare med till mötet.
Medlemsklubb

Delegat/er

Medl.antal
121231

Röstetal

ADC, Art Deco

Bertil Hansson

51

3

AK, Amica Kattklubb

Lämnat besked om ej deltagande

43

ALFA, Alfakatten

Jan Ericson & Per Schoerner

34

2

ASK, Absolut Kattklubb

Anna Källström

59

3

BIK, Billingebygdens Kattklubb

Lena Höglund & Christina Wåhlgren

187

5

BIRKA, Birka Kattklubb

Lämnat besked om ej deltagande

190

BJK, Björkstakatten

Anders Fjällström & Maria Laestander

184

5

BK, Föreningen Boråskatten

Hans Ahlros & Kia Strömberg

60

3

CCC, City Cat Club

Lämnat besked om ej deltagande

23

CK, Calmare Kattklubb

Monica Mathisson & Marie Strandberg

177

DK, Dackekatten

Lämnat besked om ej deltagande

140

DÄK, Dalälvskatten

Lena Hedlund & Maja Karlsson

212

6

ELK, Elfsborgskatten

Matilda Ewerlöf & Lotta Kindbom

70

3

FMK, Föreningen Mästerkatten

Camilla Hindorf & Wendy Mörk

53

3

FRÄS, Fräsets Kattklubb

Yvonne Hornwall & Torbjörn Sjögren

79

3

GEK, Gestrica Kattklubb

Emma Mattsson & Annika Ågren

118

4

GRK, Göteborgs Raskattklubb

Lämnat besked om ej deltagande

50

HÄK, Hälsingekatten

Karin Eriksson & Lars Hammar

71

3

JKK, Järva Kattklubb

Arne Grundberg & Elisabeth Raab Alvarson

262

7

KKoJ, Kattklubben Katten och Jag

Lämnat besked om ej deltagande

29

KLÖS, Kattklubben Klöset

Iréne Eek Magnusson & Helena Larsson

34

2

LK, Linköpings Kattklubb

Kicka Johansson & Anna Lindahl

54

3

MEK, Medelpads Kattklubb

Katarina Henriksson & Britt-Marie Svedberg

101

4

MIN, Min Kattklubb

Carin Mikkelä & Rut Sloberg

105

4

MSK, Mellansvenska Kattklubben

Marie Axelsson & Mikaela Blank

174

5

NERK, Nerikes Kattklubb

Britt-Maria Pedersen & Barbro Åberg

437

10

NOS, Norrskenskatten

Greta Fredriksson & Ida Johansson

156

5

OCC, Oci Cat Club

Lämnat besked om ej deltagande

33
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PK, Perserkatten

Lämnat besked om ej deltagande

59

RYSS, Ryssfolket

Kenneth Eklind & Tomas Öhberg

75

3

SC, Speed Cat

Anne Rönn & Timo Saukkila

30

2

SK, Stockholms Kattklubb

Anita Ekholm & Annika Erkesjö

180

5

SKKK, Skånes Kattklubb

Barbro Helmer

80

3

SL, Siameslinjen

Lillemor Forsström & Inger Frisk

63

3

SOL, Solkatten

Heléne Fahlgren & Carina Lindmark

96

3

SPIN, Spinneriet

Sylvia Dahlkvist & Lotta Björklund

380

9

SUK, Sundsvalls Kattklubb

Roseanne Forslund & Caroline Jonsson

104

4

SVISS, Kattklubben SVISS

Annelie Ogén & Marie Kajsson

68

3

SYDK, Föreningen Sydkatten

Linda Gullberg & Camilla Olin

551

13

SÄKA, Sällskapskatten

Inget besked om deltagande - ingen rösträtt

15

SÖK, Storsjökatten

Lena Engdahl & Karin Göransson

87

3

TCC, Top Cat Club

José Carratalà Morales

276

7

UK, Uppsala Kattklubb

Jeanette Houdi & Heidi Larsson

238

6

VK, Västsvenska Kattklubben

Ann Cedergren & Patrik Johansson

149

4

VRK, Västerås Kattklubb

Margaretha Backhurst & Lena Wilhelmsson

140

4

VÄK, Värmlands Kattklubb

Inger Andersson & Camilla Westh

131

4

ÄK, Föreningen Ädelkatten

Katarina Dahllöf & Helen Hallberg

68

3

ÖKN, Örnsköldskatten

Lämnat besked om ej deltagande

36

ÖSTK, Östkatten

Mats Askett & Kajsa Höök

237

6

6 249

173

Röstlängden fastställdes till 173 röster vilket innebar: enkel majoritet 87 röster och kvalificerad majoritet 116 röster.

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 Sydkattens kompletterande och ändrade motion M1, preliminärt
godkännande av rasen la perm.
Styrelsen föreslog att motion M 8/13, förslag till ny organisation, skulle behandlas mellan punkt 9 och 10.
Styrelsen bad att få godkänt en väckt fråga, att behandlas under punkt 8, rörande klubb som häftar i skuld till förbundet.
Årsmötet beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att behandla M 8/13 mellan punkt 9 och 10 samt godkänna
nytillkomna handlingar och frågor. Efter komplettering fastställdes dagordningen.
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4. Val av ordförande, bisittare och sekreterare för årsmötet
Valberedningen representerades av sammankallande Anna-Karin Rahm som föredrog och presenterade valberedningens
förslag:
Val av mötesordförande för årsmötet – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Eva Porat, NERK som
årsmötesordförande för SVERAKs årsmöte 2013.
Efter detta val lämnade SVERAKs förbundsordförande Annette Sjödin över ordförandeklubban till årsmötesordförande.
Val av bisittare till årsmötesordförande – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Stellan Spetz, ÄK som bisittare till
årsmötesordförande under SVERAKs årsmöte 2013 för både lördag och söndag.
Sekreterare för årsmötet – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja SVERAKs kansli som sekreterare
under SVERAKs årsmöte 2013. Agneta Färdigh agerade sekreterare för SVERAKs kanslis räkning.

5. Val av två protokollsjusterare och två rösträknare
Protokollsjusterare 1 – lördag och söndag
Årsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag välja Wendy Mörk, FMK att justera årsmötesprotokollet
lördag och söndag.
Protokollsjusterare 2 – lördag och söndag
Årsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag välja Roseanne Forslund, SUK att justera
årsmötesprotokollet lördag och söndag.
Rösträknare 1 – lördag och söndag
Rolf Kimnäs, NERK
68 röster
Bertil Hansson, ADC
65 röster
Rolf Jonsson, NERK
40 röster
Årsmötet beslutade efter votering att välja Rolf Kimnäs, NERK som rösträknare 1 lördag och söndag.
Rösträknare 2 – lördag och söndag
Rolf Jonsson, NERK
77 röster
Bertil Hansson, ADC
60 röster
Hans Ahlros, BK
36 röster
Årsmötet beslutade, efter votering, att välja Rolf Jonsson, NERK som rösträknare 2 lördag och söndag.

6. Föregående årsmötesprotokoll
SVERAKs styrelse hade till handlingarna bifogat en justering av sidan 2 i 2012 års årsmötesprotokoll;
”…Inget besked hade inkommit från Oci Cat Club, OCC”.
Korrekt ordalydelse ska vara: ”…Inget besked hade inkommit från City Cat Club, CCC”.
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att efter justering lägga årsmötesprotokollet från 17-18 mars 2012 till
handlingarna.
Rörande e-brev till klubbar där enskilda förtroendevalda utsatts för förtal
Eva Porat läste för förbundsstyrelsens räkning upp ett gemensamt ställningstagande mot de e-brev som figurerat från
okänd avsändaradress – undertecknat med ett alias. Detta/dessa e-brev har sänts till utvalda SVERAK-klubbars epostadresser och har mer eller mindre ”hängt ut” flera av de av SVERAKs årsmöte valda funktionärerna. Denna form av
agerande kan aldrig vara acceptabelt!
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7. Årsredovisning 1 januari – 31 december 2012
Årsredovisningen omfattade styrelsens (inklusive kommittéernas) verksamhetsberättelse, verksamhetsberättelse från
disciplinnämnden, verksamhetsberättelse från Svenska Forskningsfonden för katt, styrelsens resultatredovisning och
årsbokslut samt revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
Årsberättelse från förbundsstyrelsen
Sida för sida av styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom av mötesordförande. Fråga väcktes rörande styrelsens
beslut att ändra en regel (M18) rörande desinficering av burar, en nationell regel 1.17c som bifölls av SVERAKs årsmöte
2012.
SVERAKs styrelse besvarade frågan med att det under 2012 kommit information från den leverantör som reparerar burarna
att det inte är lämpligt, till och med kan det vara förödande, att ställa in fuktiga och nydesinficerade burar i en container
som kan stå stängd under ett antal veckor. Under 2012 har genomgång och reparation skett av flera containrars innehåll
och mer eller mindre samtliga burar har på grund av rostangrepp fått ny förzinkning.
Styrelsens beslut, och bakgrund till beslutet, har bland annat distribuerats med utskick, publicerats på SVERAKs webbplats,
distribuerats genom nya blanketter med tillhörande information samt genom styrelseprotokoll. Regelkommitténs, REK
ordförande Lars Madej informerade att REK kontaktat SYDK, den klubb som lämnat motionen till SVERAKs årsmöte 2012,
om styrelsens beslut.
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att konfirmera styrelsens beslut vilket innebär att nationell regel 1.17 c har
ordalydelse: ”Gångarna mellan burraderna ska vara minst två meter breda i de fall då utställare, besökare och assistenter
delar utrymme. Arrangerande klubb ansvarar för att burarna är desinficerade med, för ändamålet, funktionellt
desinfektionsmedel.”
Årsberättelsens slutord
I sedvanlig ordning lästes förbundsstyrelsens slutord upp av förbundsordförande: ”De senaste åren har kattsporten följt den
nedåtgående konjunkturen, men trenden verkar ha vänt på kattfronten! Detta innebär inte att vi nu har råd att slappna av!
Vi alla – enskilda medlemmar, förtroendevalda och anställda – får med gemensamma krafter i sann, positiv anda arbeta för
ett ännu starkare och bättre förbund. Var rädd om varandra!”
Årsmötet beslutade, efter applåder, att lägga styrelsens årsberättelse till handlingarna.
Verksamhetsberättelse från disciplinnämnden, DN
DNs verksamhetsberättelse för 2012 presenterades och årsmötet beslutade att lägga den till handlingarna.
Verksamhetsberättelse från Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för katt
Någon egentlig verksamhetsberättelse hade inte inkommit från Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för katt. Däremot har
en skrivelse tillsänts direkt från stiftelsen till SVERAK-anslutna klubbar samt senare även till SVERAKs kansli. Denna skrivelse
fanns även bilagd i det årsmöteskuvert som respektive klubb erhöll på plats.
SVERAKs styrelse påtalade att frågor och information rörande Stiftelsen Svenska Forskningsfondens för katt behandlas
under punkt 8, Ärenden väckta till årsmötet.
SVERAKs resultatredovisning och årsbokslut
Inga frågor väcktes och årsmötet beslutade att lägga resultatredovisning och årsbokslut till handlingarna.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
Förbundets förtroendevalda revisorer Rolf Kimnäs och Svante Pettersson granskade förbundets förvaltning för
räkenskapsåret 2012. Av revisorernas rapport framgick att synpunkter om förbundets förvaltning efter varje
revisionstillfälle överlämnats till SVERAKs styrelse och att dessa synpunkter tillfredsställande hade 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.
Slutord från revisionberättelse från externrevisor Claes Svensson, KPMG lästes upp av förbundsekonom Michael Wirth
Färdigh: Uttalande: Enligt min uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Sveriges Kattklubbars Riksförbunds finansiella ställning per den 31 december 2012
och av dess finansiella resultat för året enligt bokföringslagen. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.”
Årsmötet beslutade att lägga externrevisorns berättelse till handlingarna.
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8. Ärenden väckta till årsmötet
Dnr 12-05-13 Fråga väckt från Föreningen Boråskatten, BK rörande Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för katt
Dnr 12-05-13:2 Svar från SVERAKs styrelse
Föreningen Boråskatten, BK väckte fråga om vad som hänt med den upplösning av Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för
katt som beslutades vid SVERAKs årsmöte 2012.
SVERAKs styrelse svar var, i första årsmötesutskicket, att inget svar hade inkommit från Stiftelsen. Efter detta har en del
korrespondens förekommit mellan Stiftelsens ordförande och SVERAKs ordförande. En skrivelse från Stiftelsen Svenska
Forskningsfonden för katt hade, i slutet av februari 2013, tillsänts från stiftelsen direkt till SVERAK-anslutna klubbar samt
senare även till SVERAKs kansli – föranledd av ett brev som sänts till stiftelsen från SVERAKs ordförande i mitten av
december 2012. Stiftelsen avslutar skrivelsen med bland annat följande punkt: ”Stiftelsen/del av, vill ha ett personligt möte
med SVERAKs styrelse eller delar av denna. Det känns som vi behöver reda ut en del. Förslagsvis i april”
Samtliga klubbdelegater erhöll under årsmötet en sammanställning, gjord av SVERAKs ordförande Annette Sjödin, avseende
årsmötesbeslut rörande SVERAKs forskningsfond med start från år 1987.
Av sammanställningen framgår att grundplåten till Stiftelsen kommer från den så kallade ”Norrlandsfonden”. Vid SVERAKs
årsmöte 1989 beslutades att SVERAK skulle dubbla Norrlandsfondens bidrag, dock minst 100 000 kr. Under flera kommande
år bidrog SVERAK och SVERAKs medlemmar bland annat genom en avgift per ”verklig” medlem.
Den permutation (ändring av fondstadgar) som Stiftelsen lovade att göra, redan vid diskussion och korrespondens 1995 har
till dags datum ännu inte blivit genomförd.
Av sammanställningen, som gav en del övrig historik, framgick att SVERAKs årsmöte godtagit att Stiftelsen blev fristående
från SVERAK, dock är det sagt att man ska informera och ta hänsyn till förbundets önskemål.
Stiftelsens ändamål motsäger inte att fonden kan upplösas och dess ekonomiska medel överföras till annan stiftelse
respektive fond, oavsett om denna stiftelse/fond har sitt ”säte” i Sverige eller utomlands.
Annette Sjödin avslutade sin sammanställning/skrivelse:
Det har aldrig förekommit någon öppen diskussion ej heller har hänsyn tagits till SVERAKs önskemål (se årsmötesprotokoll
1995).
Forskningsfonden har valt att samarbeta med Agria och Svenska Kennelklubben, i stället för SVERAK – fondens grundare och
ursprungliga finansiär.
Forskningsfonden har, i skrivelse (februari 2013) presenterat felaktig information till förbundet och SVERAKs anslutna
klubbar, dvs fondens grundare och ursprungliga finansiär.
SVERAKs styrelse är väl medvetna om 1993-års beslut om att fonden skall vara ”fristående från SVERAK” men vi finner det
ledsamt att andra SVERAKs årsmötesbeslut, rörande fonden, negligeras och åsidosätts av fondens styrelse.
SVERAKs styrelse anser att ”Svenska Forskningsfonden för Katt” skall upplösas och dess medel överföras till Winn Feline
Foundation, i enlighet med SVERAKs årsmöte 2012 – beslut och intentioner.”
Bertil Hansson, av årsmötet vald som SVERAKs ledamot i fondstyrelsen Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för katt,
rapporterade om den icke-kommunikation som fondstyrelsen haft mot SVERAKs representant och den upplevelse av
maktlöshet och utanförskap som han upplevt.
SVERAKs årsmöte 2013 ansåg att det var mycket beklagligt att Stiftelsen till synes ställt sig utanför SVERAK men att det var
lämpligt att SVERAKs styrelse och Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för katt har ett personligt möte för att diskutera
stiftelsen och SVERAKs delaktighet i denna.
Kaffepaus kl. 11.15-11.45
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Dnr 12-05-18 Fråga väckt av Alfakatten, ALFA rörande World Winner Show i Sverige 2015
Dnr 13-05-05 Fråga väckt av SVERAKs styrelse rörande World Winner Show i Sverige 2015
De väckta frågorna avsåg om SVERAK ska agera värd och arrangör för World Winner Show, WW 2015 och i så fall - under
vilka former.
SVERAKs förbundsordförande Annette Sjödin framförde att Alfakattens väckta frågor var mycket relevanta och viktiga.
Frågorna avsåg bland annat sponsorfrågan, riskanalys om hur en eventuell förlust ska belasta förbundet och klubbarna,
bemanning med mera.
Styrelsen rapporterade att en projektgrupp har påbörjat förberedelser och planering av till exempel plats och lokal för
arrangemanget samt arbetsorganisation. Inga beslut är fattade och inga avtal är ingångna – det är först om årsmötet
beslutar om SVERAK ska arrangera WW 2015 som det ”riktiga” arbetet kan påbörjas.
ALFA påtalade att klubben inte på något sätt var emot arrangemanget i SVERAKs regi men att klubben önskade svar på de
väckta frågorna. Styrelsen besvarade frågorna och ALFA var nöjd med svaren.
Ett enigt årsmöte beslutade, genom acklamation, att World Winner Show arrangeras i Sverige, av SVERAK, 2015.
Annette Sjödin informerade om projektgruppen för WW 2015 och dess förberedande arbete. Gruppen har begärt in
offerter och kontrollerat mässhallar och anläggningar som skulle kunna vara lämpliga för detta stora arrangemang. Bästa
alternativet är Malmö och Malmömässan och eftersom årsmötet beslutat om SVERAKs arrangemang av WW 2015 kommer
avtal att tecknas och arbetet att intensifieras.
Dnr 12-05-19 Fråga väckt av Alfakatten, ALFA
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, genom acklamation och uppräckning av röststickor, att SVERAKs årsmöte ska vara ett personligt möte
– det vill säga, fortsätta som det är i dagsläget.
Väckt fråga från SVERAKs styrelse rörande kattklubb som häftar i skuld till förbundet
SVERAKs styrelse framförde att det är mycket tråkigt att behöva väcka ett sådant här ärende till SVERAKs årsmöte; tråkigt
för alla berörda parter och då främst för Föreningen Sällskapskatten, SÄKAs enskilda medlemmar. Betalningspåminnelse har
under de senaste åren vid ett antal tillfällen tillsänts SÄKA och fråga om klubbens betalningsmoral/betalningsförmåga har
även varit uppe för behandling av SVERAKs årsmöte 2010.
Eftersom reglering av medlemsavgift för 2013 inte skett, trots flera påminnelser, betraktades SÄKA som passiv och hade
därmed ingen delegaträtt vid SVERAKs årsmöte 2013.
SÄKA har skriftligen blivit informerad att om inte samtliga utestående fakturor samt depositionsavgift om 1 800 kronor
(deposition för kommande utgåvor av Våra Katter under 2013), hade reglerats senast 130215 skulle styrelsen väcka frågan
till SVERAKs årsmöte om eventuell uteslutning av klubben. Denna information skickades i likhet med huvuddelen av tidigare
betalningspåminnelser och kravbrev till både SÄKAs kassör, och den av SÄKA senast angivna klubbordföranden. Inget
yttrande eller reaktion inkom från SÄKA efter mottagande av denna skrivelse förrän 130304. Då sändes ett mail till SVERAKs
kansli där klubbens kassör, meddelade att SÄKA avsåg att försöka reglera årsavgiften under ”nästkommande vecka”. Inget
ytterligare besked inkom och inte heller någon reglering av fakturor eller depositionsavgift skedde fram till styrelsemötet
130315. Om SÄKA kontaktat SVERAK under perioden 4-14 mars 2013 hade SVERAKs styrelse kunnat ana en vilja att vara
kvar som medlemsklubb. Så skedde inte varför frågan om SÄKAs medlemskap lämnades till SVERAKs årsmöte.
”3.3 Uteslutning
Ansluten klubb
Ansluten klubb kan, efter beslut av årsmötet, uteslutas om stadgar och regler ej följts eller på grund av andra vägande skäl.
Beslut om uteslutning kan inte fattas förrän ansluten klubb fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst tre
veckor från det att klubben har fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts.”
Årsmötet diskuterade frågan. Hälsingekatten, HÄK erbjöd de medlemmar som erlagt medlemsavgift till SÄKA för 2013, fritt
medlemskap för återstoden av 2013. Flera klubbar erbjöd samma sak; Mellansvenska Kattklubben MSK och Stockholms
Kattklubb SK.
Ett enhälligt årsmöte beslutade, genom acklamation, att utesluta Sällskapskatten som medlemsklubb i SVERAK från den 16
mars 2013.
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9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och disciplinnämnd
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2012.
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för disciplinnämnden för verksamhetsåret 2012.
Motion M14, förslag till ny organisation, behandlades mellan punkt 9 och 10.
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh presenterade styrelsens förslag genom en power point-presentation där det bland
annat konstaterades att:
•

Detta var ett årsmötesuppdrag från årsmöte 2012

•

Ekonomi – förbundet behöver anpassas till rådande nuläge med minskande medlemsantal etcetera. Detta har framgått
i årsredovisningar, halvårsrapporter samt i månadsrapporter till styrelsen.

•

Organisation med många personer blir ofta ganska tungrodd – organisationen behöver slimmas och ett större fokus på
PR är nödvändigt.

M 8 2013

STYR 1

SVERAKs Stadgar Ändring av text

Ny text:
3.4 Avstängning - enskild medlem
Anmälan mot enskild medlem görs skriftligen med justerat protokollsutdrag till SVERAKs disciplinnämnd. Anmälan kan ske
av ansluten klubb, SVERAKs kommittéer, SVERAKs styrelse eller av enskild medlem via ansluten klubb. [….]
4.4 Motioner och motionsrätt
SVERAKs styrelse ska årligen anmoda klubbarna att inkomma med motioner till årsmötet. Motioner ska för att tas upp till
behandling på årsmötet vara SVERAK tillhanda tidigast måndagen efter föregående årsmöte och senast 1 december.
Anslutna klubbar har rätt att inkomma med maximalt tre motioner vardera för behandling under årsmötet.
SVERAKs styrelse har rätt att inkomma med maximalt tre tio motioner rörande regler för behandling under årsmötet.
Utöver dessa tre tio motioner har SVERAKs styrelse rätt att inkomma med ytterligare motioner som berör SVERAKs stadgar
och ordningsregler
SVERAKs kommittéer har rätt att inkomma med maximalt tre motioner vardera, som berör respektive kommittés
verksamhetsområde, för behandling under årsmötet.
4.10 Anmälan om deltagande
[….]
Ordningsregel: Anslutna klubbars årsmöteskostnader
Delegaternas kostnader för resor bekostas alltid av den egna klubben. Detta även om delegaten väljs till
årsmötesfunktionär, eller är kallad till sammanträde i kommitté eller annan SVERAK-enhet i samband med årsmötet …
4.11 Ärenden
[…]
6.

Föregående årsmötesprotokoll

a)

Förbundsstyrelsens inklusive kommittéernas och Disciplinnämndens årsberättelse för senaste verksamhetsåret

[…]
13.

Val av:
a) förbundsstyrelse, inkl förbundsordförande, förbundsekonom, kommittéordförande med personlig
ersättare, ledamöter och styrelsesuppleanter
b) ledamöter till SVERAKs kommittéer
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5.1.1 Styrelsens sammansättning
Förbundsstyrelsen består av:
•
•
•
•

Förbundsordförande
Vice förbundsordförande
Förbundsekonom
Raskommitté

•
•
•
•
•

Regelkommitté
Tävlings- och utställningskommitté
Hälsokommitté
Två ordinarie ledamöter
PR-ledamot

•
•
•
•

Regelledamot
Utställningsledamot 1
Utställningsledamot 2
Avels- och hälsoledamot 1

•
Avels- och hälsoledamot 2
•
En suppleant, dock ej för ordförande i kommittéer.
Kommittéledamöter närvarar med yttranderätt men har bara rösträtt då de går in för respektive ordförande.
Vid förfall för ledamot träder suppleant in. Avgår ledamot före mandattidens utgång träder suppleant in i dennes ställe för
tiden till och med nästföljande årsmöte.
Vid förfall av kommittéordförande träder dennes personliga ersättare in. Vid förfall av kommittéordförandes personlige
ersättare träder kommittéledamot 2 in i dennes ställe. Vid behov har SVERAKs styrelse rätt att adjungera medlemmar till
kommittéerna.
Under pågående mandatperiod kan förtroendevald i SVERAKs styrelse inte samtidigt inom förbundet ha ett
arbetstagarförhållande som anställd eller uppdragstagare.
5.1.2 Styrelseledamöters funktioner
Förbundsordförande
•

representerar förbundet utåt och inåt

•
•
•

är ordförande vid SVERAKs styrelsesammanträden
är förbundstidningens och webbplatsens ansvarige utgivare
är förbundets delegat vid FIFes Generalförsamling

Vice förbundsordförande
Har förbundsordförande förfall ska vice förbundsordförande träda in i förbundsordförandes ställe.
Förbundsekonom
Nedanstående arbetsuppgifter gäller för förbundsekonomen, om inte annat har beslutats.
•
•

Ansvar för förbundets ekonomiska förvaltning
Kontinuerlig rapportering över räkenskaperna till förbundsstyrelsen

(All text om kommittéer stryks)
PR-ledamot
Med inriktning mot intern och extern PR.
Regelledamot
Med inriktning mot bevakning av FIFes och SVERAKs regelverk samt att inför årsmötet bereda inkomna motioner.
Utställningsledamöter
Med inriktning mot SVERAKs utställningsverksamhet inklusive assistentfrågor samt prisutdelning för tävlingen Årets
Katt.
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Avels- och hälsoledamöter
Med inriktning mot hälsoprogram och hälsofrågor för katt.
5.8 Rasråd
(Rasråd inom SVERAK upphör vilket innebär att hela paragraf 5.8 stryks.
Innestående medel för rasråden överförs till dataprojekt ”FindUs” för vidare programutveckling.)
Årsmötet beslutade efter votering med nedanstående röstetal, att bifalla M 8.
Bifall
119 röster
Avslag
42 röster
Avstod
12 röster
Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla att M 8, ny organisation ska gälla interimistiskt från den 16 mars 2013
som försöksverksamhet fram till årsmötet 2014 då utvärdering kommer att ske.

10. Beslut om avgifter
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh presenterade styrelsens förslag till avgifter.
Klubbarnas medlemsavgift till SVERAK 2015
Årsmötet beslutade, genom acklamation, i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrade medlemsavgifter till
SVERAK för 2015 vilket innebär:
Per enskild medlem 50 kronor
Minimiavgift 4 250 kronor varav 1 750 kronor till årsmötesutjämningen.
Prenumerationsavgift Våra Katter 2015
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 2014
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
Faller genom bifall av motion M8.
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
Årsmötet beslutade, genom acklamation, i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad stamtavleavgift för kull
ej äldre än tre månader vilket innebär 300 kronor. För SVERAK-diplomerad uppfödare är avgiften 200 kronor.
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.
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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 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)
Årsmötet beslutade, genom acklamation, i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad avgift för ”utställarpeng”
vilket innebär 15 kr per bedömd katt.

11. Beslut om arvoden för verksamhetsåret 2013
SVERAKs styrelse hade lämnat två alternativa förslag till arvoden för verksamhetsåret 2013; ny organisation (försöksperiod)
och befintlig organisation (tidigare). Genom bifall av M8 vid dagens årsmöte gäller arvodesförslagen ny organisation med en
minskning av förbundsstyrelsens arvode med 30 000 kronor.
Arvode förbundsstyrelsen
Årsmötet beslutade, genom acklamation, i enlighet med styrelsens förslag att styrelsearvode för verksamhetsåret 2013 är
120 000 kronor.
Arvode förbundstidningens redaktion
Årsmötet beslutade, genom acklamation, i enlighet med styrelsens förslag att arvodet för förbundstidningens redaktion för
verksamhetsåret 2013 är oförändrat 25 000 kronor.
Arvode disciplinnämnden
Årsmötet beslutade, genom acklamation, i enlighet med styrelsens förslag att arvodet för disciplinnämnden för
verksamhetsåret 2013 är oförändrat 6 000 kronor.
Arvode internrevisorer
Årsmötet beslutade, genom acklamation, 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 2013 är
oförändrat 4 000 kronor.
Arvode årsmötessekreterare
Årsmötet beslutade, genom acklamation, i enlighet med styrelsens förslag att arvodet för årsmötessekreterare 2013 är
oförändrat 4 000 kronor. Eftersom årsmötet valt SVERAKs kansli till årsmötessekreterare utgår inget arvode för detta
uppdrag eftersom SVERAK-anställd personal är i tjänst under mötet.
Arvode valberedningen
Årsmötet beslutade, genom acklamation, i enlighet med styrelsens förslag att arvodet för valberedningen 2013 är
oförändrat 4 000 kronor.
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12. Behandling av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhets- och
räkenskapsår
Verksamhetsplan 2013 och budgetkommentarer
Förbundet kommer under 2013 att fokusera framför allt på följande områden:
•

IT-satsning; förbundets IT-system, Aladdin, Sinbad, FindUs – SVERAKs stambok på nätet och ID-register ska
effektiveras ytterligare. Hälsodata ska bli tillgängliga i FindUs.

•

Nystart och utveckling av förbundets hemsida. Hemsidan ska förändras i annat program och moderniseras med
funktioner som utökar användbarheten, exempelvis sökformulär, kontaktformulär, bildbank och liknande.
•
Planering av aktiviteter i samband med förbundets 60-årsjubileum.
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att godkänna den föreslagna budgeten.
Årsmötet ajournerades för lunch kl. 13.00-14.00

13. Val av förtroendevalda inom SVERAK
Valberedningens sammankallande Anna-Karin Rahm föredrog och presenterade valberedningens förslag. Valberedningen
hade förberett två valunderlag för det fall styrelsens motion M8, förslag till ny organisation, bifölls.
Initialt förekom en del problem med mentometersystemet men slutligen kom tekniken igång.
FÖRBUNDSSTYRELSE
I och med ny organisation förrättades val för samtliga funktioner inom den nya förbundsstyrelsen.
Förbundsordförande - 1 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Annette Sjödin, VK.
Vice förbundsordförande - 2 år
Årsmötet beslutade, efter votering med nedanstående röstetal, att välja Eva Porat, NERK.
Stellan Spetz, ÄK
67 röster
Eva Porat, NERK
106 röster
Avstod
0 röster
Förbundsekonom - 2 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Michael Wirth Färdigh, VK.
PR-ledamot 1 – 1 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Ewa Löwdin, ADC.
Regelledamot - 2 år
Årsmötet beslutade, efter votering med nedanstående röstetal, att i enlighet med valberedningens förslag välja
Lars Madej, UK.
Lars Madej, UK
160 röster
Monica Einarsson, ASK
13 röster
Avstod
0 röster
Utställningsledamot 1 – 2 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Malin Sundqvist, MSK.
Utställningsledamot 2 – 1 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Lotta Falk, JKK.
Avels- och hälsoledamot 1 – 2 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Lotta Kragh, ÄK.
Avels- och hälsoledamot 2 – 1 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Ulrica Wilderäng, GRK.
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Suppleant – 1 år
Årsmötet beslutade efter votering, med nedanstående röstetal, att i enlighet med valberedningens förslag välja
Kenneth Wikström, FRÄS.
Kenneth Wikström, FRÄS
118 röster
Anna-Karin Rahm, HÄK
43 röster
Avstod
12 röster
DISCIPLINNÄMNDEN, DN
DN-ledamot 3 – 2 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Sonny Hansson, RYSS.
DN-ledamot 4 – 2 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Anna-Karin Lénshof, NOS.
DN-ledamot 5 – 2 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Conny Jansson, JKK.
DN meddelade att Conny Jansson av DN blivit utsedd till sammankallande.
FÖRTROENDEVALD REVISOR SAMT SUPPLEANT
Internrevisor – 2 år
Årsmötet beslutade, efter votering, med nedanstående röstetal, att välja Rolf Jonsson, NERK.
Rolf Kimnäs, NERK
85 röster
Rolf Jonsson, NERK
88 röster
Avstod
0 röster
Revisorsuppleant – 1 år
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Marie Nordberg Bengtsson,
KKoJ.
STIFTELSEN FÖR SVENSKA FORSKNINGSFONDEN FÖR KATT
SVERAKs ordförande tog upp frågan om årsmötet ansåg att man skulle utse ledamot och personlig ersättare för ledamot i
Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för katt med tanke på tidigare diskussion om stiftelsen och representation.
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att SVERAKs styrelse tills vidare är kontakt mot Stiftelsen Svenska
Forskningsfonden för katt.
VALBEREDNING, VB
Rösträknarna Rolf Jonsson och Rolf Kimnäs trädde in och val skedde genom att vardera klubb skrev tre förslag samt
klubbens antal röster per utdelad röstlapp.
Under tiden rösterna räknades togs paus för eftermiddagskaffe kl. 15.30-16.00. Därefter redovisades rösterna och
rösträknarna redovisade röstetal.
Årsmötet beslutade, efter votering, med nedanstående röstetal, att som valberedning välja Lars Hammar, HÄK,
Maja Karlsson, DÄK och Anna-Karin Rahm, HÄK.
Lars Hammar, HÄK
125 röster
Maja Karlsson, DÄK
118 röster
Anna-Karin Rahm, HÄK
84 röster
Inger Andersson, VÄK
74 röster
David Eriksson, SÖK
46 röster
Anne Nordström, FMK
45 röster
Anne-Marie Törnström, MIN
27 röster
Avstod
0 röster
VB meddelade att Lars Hammar av VB blivit utsedd till sammankallande.
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Styrelsens presentation av datasystem inom SVERAK
Michael Wirth Färdigh presenterade, genom ett bildspel i power point, SVERAKs datasystem och hur dessa ”samarbetar”
med varandra. SVERAK har idag följande datasystem:
•

•

•
•
•
•

•

•

Sesam – central för alla system:
Medlemsklubbar (namn, officiell adress, organisationsnummer, styrelse, andra klubbmedlemmar, …)
Kattinformation (ras, kön, ems, namn, titel, uppfödare, ägare, …)
Hälsoinformation (intyg (DNAtest), fri pga föräldrar, …)
Personinformation (namn, adress, klubb, aktivitet, …)
Stamnamn (ägare, godkännandedatum, …)
Länder, städer, postnummer, …
Kattförbund, …
Sinbad – SVERAKs medlemsdatabas för kattklubbar på nätet är en interaktion från Sesam. Uppgifter från Sesam
replikeras direkt över till Sinbad. Nyhet från 130226 är att klubbarna erbjuds utskriftsmöjlighet i excel, word och
pdf samt adressetiketter.
Sinbad är ett verktyg, framför allt för medlemsansvarig men även för avels- och utställningssekreterare som här
kan se om medlemmen är diplomerad samt stamnamn, stamnamnsinnehavare och vilken klubbtillhörighet och
medlemstyp respektive stamnamnsinnehavare har.
Aladdin – SVERAKs utställningsprogram. Under årsmötet presenterade Aladdin-gruppens projektledare Carin
Mikkelä nyutveckling av programmet samt höll under eftermiddagskaffet workshops.
FindUs – SVERAKs stambok på nätet. Utveckling pågår med FindUs, version 2 som innebär publicering av
hälsostatus.
ID-register – SVERAKs id-register togs i drift under SVERAKs årsmöte 2009 och i dagsläget finns över 100 000
katter registrerade.
Uppfödardiplomering – skapar olika utskrifter baserad på frågor sammanställda av Ewa Löwdin och Agneta
Färdigh. Både frågor och svarsalternativens ordning slumpas ut och halvautomatisk rättning sker. Programmet
för uppfödardiplomeringen är utvecklad i excel av Michael Wirth Färdigh.
Årets Katt – Programmet för Årets Katt utvecklades i ny form under hösten 2012 av Michael Wirth Färdigh som
skapade ett program i excel. Detta program hämtar tävlingsresultat från Aladdin. Excelprogrammet skapar, för
publicering på SVERAKs webbplats, BIS-resultat och komplett resultatlista, delresultat (kategori och BIV),
klubbresultat (kompletta resultat uppdelade på klubb som utställare tillhör) samt slutlista (kategori och BIS).
Gemensamt och ”centralt” för samtliga ovanstående program är Sesam!

En del frågor väcktes, föranlett av presentationen, bland annat om olika buggar i utställningsprogrammet Aladdin.
RYSS tackade Michael Wirth Färdigh för Årets Katt-program och arbetet med rapportering eftersom det numera sker
kontinuerlig rapportering på SVERAKs hemsida.

Styrelsens presentation av alternativa inbetalningssätt
SVERAKs tävlings- och utställningskommitté, TUK har tidigare fått i uppdrag att se över möjlighet till alternativa
inbetalningssätt, framför allt av anmälningsavgift till utställning. Tillsammans med TUK hade Michael Wirth Färdigh tagit
fram olika alternativ som presenterade, genom ett bildspel i power point; paypal, kredit- och betalkort.
Genom att använda denna typ av betalningsalternativ kan kostnaden för överföring/betalning minska för den enskilda
personen – däremot blir det kostnad i olika nivåer för mottagaren (i detta fall berörd kattklubb).

Projektgruppen Aladdins presentation av utställningsprogrammet
Projektledare Carin Mikkelä rapporterade om ”vad som hänt 2012” samt vad som planerades under 2013.
Under 2012 arbetade projektgruppen bland annat genom att de rapporterade fel och skapade ett dokument med FAQ
(”ofta ställda frågor”), felsökte och testade programmet, stöttade användare både på Facebook och via telefon, några
representanter hade personligt möte med programleverantör, fick ”en ingång” till programmet så att SVERAK själv kan ta
upp och ner Aladdin-server.
E-postbekräftelsen är nu utvecklad och finns tillgänglig i Aladdin. Den har använts på tre utställningar och är mer eller
mindre att betrakta som färdigutvecklad.
Planerna för 2013-2014 är on-lineanmälan och att fortsätta att stabilisera upp Aladdin.
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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 (116 röster). Vid en andra klubbning träder stadgan i
kraft omedelbart.

M 8 2012

VK 1

SVERAKs stadgar 5.1.2 - Borttag av text

Motionstext:

5.1.2 Styrelseledamöters funktioner [5.3]
Förbundsordförande
•
•

representerar förbundet utåt och inåt […]
är förbundets delegat vid FIFes Generalförsamling

Årsmötet beslutade, genom acklamation, att bifalla motionen.

Motioner för vidarebefordran till FIFe M 1 – M 5
För bifall av motion för vidarebefordran till FIFe krävs beslut med enkel majoritet (87 röster).

M1

SYDK 1

Preliminärt godkännande av rasen la perm

Motionstext: Preliminärt godkännande av rasen La Perm, både som lång- och korthår, LPL och LPS, då de gällande kraven
anses uppfyllda. Det preliminära godkännandet att träda i kraft per den 1 januari 2014.
Vi föreslår att La Perm kommer att ingå i kategori 2 då i stort sett alla individer som finns idag är av varianten semilånghår,
det vill säga LPL. Vi föreslår även att korthårsvarianten, LPS, följer med i den kategorin som syskonras.
Vidare föreslås att La Perm inte färggrupperas utan alla bedöms i samma grupp, LPL i en grupp och LPS i en grupp.
Standardförslag bifogades tillsammans med föreslagen poängfördelning.
Skånes Kattklubb, SKKK påtalade att det i det bilagda standardförslaget förekom text rörande ben/tassar: ”Forelegs slightly
shorter than hind legs”. Detta är en olycklig formulering med tanke på diskussioner om rasen munchin – som har korta
framben. Förslag framkom att det är lämpligare att uttrycka det som exempelvis ”Hindlegs higher than forelegs” eller
liknande. Eva Porat meddelade att hon framför denna synpunkt till FIFes domarkommitté.
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att bifalla motionen.

M2

BIK 1

FIFes rasstandard för kategori IV

Motionstext: Flytta texten ”Eyecolour that is more yellow than green” från fel som utelsuter certifikat till diskvalificerande
fel.
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att avslå motionen.

M3

RYSS 1

FIFes rasstandard för russian blue

Motionstext: Ny rasstandard för RUS. Bilaga bifogades motionen.
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att avslå motionen.

M4

VK 2

FIFes rasstandard för russian blue

Motionstext: Ny rasstandard för RUS. Bilaga bifogades motionen.
På grund av tekniska problem kunde inte den power point-presentation som VKs delegat föreberett visas för årsmötet så
muntlig dragning hölls.
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att avslå motionen.
Synpunkter framfördes från årsmötet att det är mycket olyckligt att uppfödare av rasen inte kan enas kring ett gemensamt
förslag.
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FIFes och SVERAKs regler för utställning 1.15 - Tillägg av text

Motionstext - ny text:
d) Alla katter ska ha tillgång till kattlåda och vatten i utställningsburen.
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att avslå motionen.

Motioner rörande SVERAKs stadgar M 6 – M 8
För bifall av SVERAKs stadgar krävs beslut med kvalificerad majoritet (116 röster). Vid bifall krävs klubbning av bifall en
andra gång av SVERAKs årsmöte 2014 såvida inte årsmötet beslutar annat.
Beslut gällande nya ordningsregler i SVERAKs stadgar träder i kraft 1 januari nästkommande år, såvida inte årsmötet
beslutar annat.

M6

BK 1, UK 1

SVERAKs stadgar 5.7 - Borttag av text

Motionstext – borttag av text:
5.7 Domarkonferens
Fortbildning av svenska internationella FIFe-domare som är medlemmar i SVERAK-klubb.
Resa, uppehälle och deltagande vid den av FIFe, i samband med FIFe Generalförsamling, arrangerade domarkonferensen
betalas årligen av SVERAK för en tredjedel av de i Sverige bosatta svenska internationella FIFe-domare.
Ordningsregel: Domarkonferens
Urvalet för deltagande vid FIFe domarkonferens bland domarna, som har anmält sitt intresse, sker med lottdragning.
Deltagande för i Sverige bosatta svenska domarelever delfinansieras av SVERAK - för senioreleverna med 50%, för de andra
eleverna med 25%. De elever som deltagit under de senaste två åren undantas från finansieringen.
BK hade redan före årsmötet aviserat att klubben dragit ”sin del” av motionen.
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att avslå motionen.

M7

STYR 2

SVERAKs stadgar 5.2 – Ordningsregel - Ändring av text

Ordningsregel: Ärende till Disciplinnämnden (DN)
Anmälan
Enskild medlems anmälan av annan enskild medlem skickas via anmälarens egen medlemsklubb såvida inte synnerliga skäl
föreligger. Som synnerliga skäl kan beaktas enskild medlems anmälan av person i klubbs styrelse. Klubben bör hanterat och
tagit ställning i ärendet innan det vidarebefordras skickas till förbundet kansliet för vidarebefordran till DN berörda parter.
Berörda parter
Som berörda parter avses samtliga ledamöter och suppleanter i DN samt enskilda (person/er) eller juridiska parter dvs
anmälaren och anmäld part. Berörda parter erhåller samtliga handlingar i ärendet och bereds möjlighet att besvara dessa
handlingar.
Anföran i ärende ställt till DN
Finns ytterligare att anföra tillägga i ärendet ska detta skickas till förbundet kansliet inom angivet anföringsdatum. Därefter
sänds eventuellt inkomna handlingar i ärendet till berörda parter. och DN fattar därefter beslut.
Handläggning och beslut
DN ska inom fyra veckor från anföringstidens slut det att anmälan tillställts dem avgöra ett ärende. Inom denna tidsram ska
DN företa den utredning som erfordras i varje enskilt fall. och bereda den som anmälts tillfälle att yttra sig. DNs beslut ska
genom förbundsstyrelsens kansliets försorg omedelbart tillställas dem som berörs av beslutet. Beslutet anses vara
offentliggjort tre arbetsdagar efter det datum brev avsänts från förbundet kansliet.
Ordningsregel: Överklagan
Överklagan av beslut fattat av DN
Om överklagan sker på grund av att ytterligare nya handlingar, fakta eller andra uppgifter inkommit efter det att DN fattat
beslut är det att betrakta att ärendet är väckt på nytt. Överklagan samt nya handlingar vidarebefordras till de parter som
tidigare varit del i ärendet med gängse anföringstid och beslutsgång. I det fall inga nya handlingar/kompletteringar bifogas
överklagan fattar SVERAKs styrelse beslut. Beslutet anses vara offentliggjort tre arbetsdagar efter det datum brev avsänts
från förbundet kansliet.

>>
Protokoll fört vid SVERAKs årsmöte 16-17 mars 2013, Sundsvall

SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

Sida 16 (21)

Överklagan av beslut fattat av SVERAKs styrelse till årsmötet
Disciplinärt beslut fattat av SVERAKs styrelse kan överklagas till årsmötet.
Överklagan ska ske skriftligen och vara undertecknad av berörd part. Samtliga handlingar i ärendet tillställs årsmötet. I det
fall ärendet berör enskild medlem (privatperson) kommer samtliga pPersonnamn på dem som ej begärt överklagandet
kommer att maskeras. SVERAKs styrelse (och/eller i förekommande fall DN) äger har rätt att till årsmötet lämna
bakgrundsinformation och skäl till det fattade beslutet.
I det fall överklagande sker av klubb, som agerar för enskild medlems räkning, ska berörd/a person/er ha gett ett skriftligt
uppdrag åt klubben att agera å dennes räkning. Denna handling ska bifogas överklagandet.
Den justerade texten är i sig inte omgjord utan är omflyttad och i vissa fall förtydligad för att på ett tydligare sätt visa
arbetsgången vid ett DN-ärende.
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att bifalla motionen och att den gäller interimistiskt från 130316.

M8

STYR 1

SVERAKs stadgar – ändring av text – ny organisation

Motionen hade redan behandlats mellan punkt 9 och 10.

Kl. 17.30 konstaterade mötesordförande Eva Porat att årsmötet varit mycket effektivt och att många punkter avhandlats
under dagen.
Mötet ajournerades till söndag kl. 9.00.

Söndagen den 17 mars
Årsmötesförhandlingarna återupptogs söndagen den 17 mars 2013 kl. 9.00
Närvarande hälsades varmt välkomna av Eva Porat som lämnade över ordet till förbundsordförande Annette Sjödin som
informerade att det fanns en jubilar på plats; Västerås Kattklubb, VRK firar 50 år som SVERAK-klubb år 2013.
Gratulationer och många applåder till VRK!
Därefter fortsatte gratulationer och uppvaktning:
Årets Kattklubb 2012
Detta år hade fyra ansökningar inkommit som sökande till Årets Kattklubb 2012! Det var i en hård konkurrens som jury med
glädje utsett Nerikes Kattklubb som Årets Kattklubb 2012 med motivering:
”Många olika aktiviteter - för katten - har uppmärksammats i media och av nyfikna kattägare.
Detta utåtriktade och aktiva arbete har synliggjort både kattklubben och förbundet på ett positivt sätt, inte minst bland
egna klubbmedlemmar.”
Nerikes Kattklubbs delegater fick många gratulationer och applåder när de hämtade diplom från Annette Sjödin. Dessutom
erhåller klubben 10 000 kronor. Grattis!
Bästa Kattens Dag-klubb 2012
Detta år hade endast fyra ansökningar inkommit som sökande till Royal Canins tävling under Kattens Dag.
Ewa Ivarsson, representant för Royal Canin, gratulerade Sundsvalls Kattklubb med motivering:
”Med ett brinnande engagemang för katten såväl gammal som ung, har klubben lyckats förmedla en stor passion och stark
drivkraft samt ökat medvetenheten för katten, Sundsvalls Kattklubb, SVERAK och Royal Canin.
Klubben har vunnit 10 000 kr till en gemensam aktivitet tillägnad klubbens medlemmar”
Många olika aktiviteter - för katten - har uppmärksammats i media och av nyfikna kattägare.
Sundsvalls Kattklubbs delegater, på hemmaplan dessutom, fick många gratulationer och applåder när de hämtade diplom
från Royal Canin.
Ewa Ivarsson gjorde en kort power point-presentation om Royal Canins ”48-timmars-projekt”, ett interaktivt sätt att
registerera kattungeköpare på Royal Canins webbplats.
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Motioner rörande FIFes och SVERAKs regler för Uppfödning och Stambokföring M 9 – M 10
För bifall av nationella tillägga till FIFes regler krävs beslut med kvalificerad majoritet (116 röster). Vid bifall träder regel i
kraft den 1 januari 2014 såvida inte årsmötet beslutar annat.

M9

RR MCO

Hälsoprogram inom SVERAK – nytt hälsoprogram

Motionstext avser hälsoprogram för höftledsdysplasi (HD) för maine coon
Hälsokommitténs ordförande Ulrica Wilderäng informerade att förbundet inte kan ställa krav på enskilda veterinärer att
utfärda dessa intyg. Om uppfödare anser att det tydliga och dokumenterade skäl att skapa ett nytt hälsoprogram är det
lämpligt att kontakta SVERAKs styrelse.
Hälsoprogram behöver inte motioneras till regelverket utan är, och ska vara, levande dokument som kan ändras under
årets gång.
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att avslå motionen.

M 10

ÖSTK 1

Nationella arbetsrutiner, regler och etik inom stambokföring och
uppfödning 5b – Tillägg av text

Motionen dragen

Motioner rörande FIFes och SVERAKs regler för utställning M 11 – M 18

M 11

REK 1

FIFes och SVERAKs regler för utställning 1.14 Nat tillägg Borttag av text

Motionstext - borttag av text
Nationellt tillägg: Utställningskatalogen måste innehålla de utställda katternas registreringsnummer.
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att bifalla motionen.

M 12

STYR 3

SVERAKs nationella utställnings regler 3.1 - Ändring av text

Motionstext – ny text:
3.1 Åtgärd vid utställares misskötsel av hotellrum eller annat boende
Vid klagomål ska utställaren omgående återställa eller betala det skadestånd som uthyraren kräver. Om så ej sker ålägger
utställarens egen klubb sin medlem att genast åtgärda problemet. Om utställaren trots detta inte åtgärdar kravet ska detta
anmälas till SVERAKs disciplinnämnd för eventuell åtgärd.
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att bifalla motionen.

M 13

GEK 1

SVERAKs nationella utställnings regler 3.1 - Borttag av text

M 14

ÖSTK 2

FIFes och SVERAKs regler för utställning - 4.9.3 Nat tillägg Tillägg av text

Motionen dragen

Motionstext:
Det är inte tillåtet att dra katt som blivit nominerad till BIS om katten inte är vid psykisk eller fysisk ohälsa. Tillåtelse att dra
sjuk katt före panel ges av tävlingsledningen hos arrangerande klubb.
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att avslå motionen.
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FIFes och SVERAKs regler för utställning 5.4 Nat tillägg Borttag av text

Klass 16
[...]
Anmälningsavgift ska återbetalas för katt som endast tävlar i klass 16 och där klassen utgår på grund av att färre än tre
avkommor finns katalogförda.
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att bifalla motionen.

M 16

TUK 3

SVERAKs nationella utställningsregler 2.1 - Ändring av text

Efter diskussioner gjorde TUK några textändringar i motionen rörande klass 11 och 12- tre resultat presenteras samt
titeln NW.
Ny text:
Inom SVERAK beräknas varje år följande Årets Katt-listor:
Lista

Årets:

Antal som
presenteras

Minsta
antal poäng

1.

Vuxen hane

3

205

2.

Vuxen hona

3

205

3.

Junior/Ungdjur

5

205

4.

Kastrat hane

3

205
205

5.

Kastrat hona

3

6.

Senior

31

7.

Veteran

31

8.

Avelshane

31

9.

Avelshona

31

10.

Uppfödning

31

11.

Huskatt långhår

3

12.

Huskatt korthår

3

13.

Huskatt, senior

31

14.

Huskatt, veteran

31

Titeln National Winner delas ut till den katt i varje kategori som erhållit högst poäng på BIV-listan, samtliga
tävlingsgrupper sammanslagna oavsett ålder och kön, samt till den Huskatt som erhållit högst poäng totalt av Huskatt
långhår och Huskatt korthår.
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att bifalla motionen.

M 17

TUK 1

SVERAKs nationella utställningsregler 2.3 - Ändring av text

Motionstext:
Poänggivande resultat

Poäng

BIS Best in Show vuxen, junior, ungdjur och kastrat

55

NOM Domarens bästa

45

BIV Bäst i variant

40

Utöver de 55 poäng 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 och tävlingsgrupp katten tävlat emot (vuxna
hanar/honor, kastrerade hanar/honor, ungdjur, juniorer). För de katter som uppnått minimipoängen, medräknas
maximalt de fem bästa poänggivande resultaten (se ovan).
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att bifalla motionen.
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SVERAKs nationella utställningsregler 2.2 - Ändring av text

Motionstext:
Vid lika poäng delar katterna placeringen.
Endast svenska internationella kattutställningar, som är öppna för samtliga kategorier och som inte begränsar deltagande
med någon form av kvalificering, medräknas.
Erhållna poäng medföljer ej katt som byter lista:
•
• från junior/ungdjur till vuxen
•
• från junior/ungdjur till kastrerad
•
• från vuxen till kastrerad.
Endast svenska internationella kattutställningar, som är öppna för hela kategorier och som inte begränsar deltagande med
någon form av kvalificering, medräknas. Detta innebär att välja dag-utställning och utställning som endast hålls öppen för
en kategori om samtliga raser i kategorin får delta , rasutställningar och utställningar med Breed BIS medräknas till Årets
Katt.
Årsmötet beslutade, genom acklamation, att bifalla motionen.
Kl. 11.15 Solkatten (3 röster) lämnade årsmötet.
Röstlängden fastställdes till 170 röster; kvalificerad majoritet 114 röster, enkel majoritet 86 röster.
Fråga väcktes från TUK huruvida M 16, M 17 och M 18 skulle gälla interimistiskt direkt. Detta ledde till en lång diskussion
om vad ett sådant beslut innebär. Ett antal klubbar ansåg att det inte är rätt att besluta om regler som gäller retroaktivt; i
detta fall skulle det innebära att uträkningen av tävlingen Årets Katt skulle påverkas för redan utställda katter.
Efter en stunds diskussion återtog TUK frågan vilket innebär att M 16, M 17 och 18 träder i kraft den 1 januari 2014.
Interimsbeslut
Förbundsordförande Annette Sjödin informerade att principiellt har gällt att för att ett interimistiskt beslut ska kunna fattas
ska det vara ett enigt årsmöte som beslutar detta. Detta förfarande skulle kunna innebära att en klubb kan ”stoppa” ett
dylikt beslut.
Slutligen beslutades att det var lämpligt att ”en gång för alla” klargöra detta och rösta hur förfarandet ska gå till. Röstningen
skedde i flera steg:
Steg 1 – Ska interimsbeslut fattas med enkel majoritet eller procentuell majoritet?
Årsmötet beslutade, efter votering, med nedanstående röstetal, att interimsbeslut fattas med procentuell majoritet.
Procentuell majoritet
93 röster
Enkel majoritet
68 röster
Avstod
9 röster
Steg 2 – Vilken nivå på procentuell majoritet ska gälla?
Förslag om procentuell majoritet upphöjt per nivå lämnades vilket skulle innebära; vid krav på enkel majoritet ska
kvalificerad majoritet gälla, vid krav på kvalificerad majoritet ska enhälligt beslut gälla.
Årsmötet beslutade, efter votering, med nedanstående röstetal, att minst 75 % av rösterna ska bifalla för att ett
interimsbeslut ska gälla.
3/4 majoritet = 75 %
90 röster
”Upphöjt per nivå”
80 röster
Avstod
0 röster
Steg 3 – Ska det vara krav att det ska framgå i motionsförslaget?
Årsmötet beslutade, efter votering, med nedanstående röstetal, att det inte ska vara krav att det framgår i
motionsförslaget eftersom det kan uppstå situation där man inte kan förutse detta. Däremot är det lämpligt att
motionsställaren anger om detta önskemål finns och skäl till varför.
Avslag
87 röster
Bifall
77 röster
Avstod
6 röster
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15. Övriga frågor
Fråga väcktes om projektet ”Assistenter”.
Projektledare Anne-Marie Törnström informerad om projektstatus. Visst material är gjort men ännu är det inte helt klart.
Målet är att det ska vara klart under 2013 och publiceras på SVERAKs webbplats.
Fråga väcktes om vad som hänt sedan tidigare års diskussioner om att locka fler kattägare att ställa ut sin katt.
Annette Sjödin informerade att i samband med ansökan till Årets Kattklubb har många klubbar presenterat bra och
informativt material. Nerikes Kattklubb hade sådant material i årets ansökan. Kanske något som klubbarna kan dela med sig
av – till förbundet och sinsemellan?
Fråga väcktes om rasråd – som genom bifall av M 8 kommer att upphöra
De enskilda personer som, trots information på SVERAKs webbsida, betalt in medlemsavgift till rasråd detta år kommer att
få avgiften i retur.
Eventuellt kommer befintligt rasrådsforum att användas i framtiden – på annat sätt. Styrelsen kommer under året att se
över detta.
Fråga väcktes om det förslag till ny bedömningssedel som testats under 2012
Lotta Falk, ordförande i TUK, informerade att den testade bedömningssedeln kommer att justeras och därefter ska den
testas på nytt av några klubbar.
Annette Sjödin informerade om momsregler och att lokaler som hyrs ut till ideella föreningar ej ska beläggas med moms.

Mötets avslutande
Förbundsordförande Annette Sjödin framförde att genom ny organisation och många nyval skedde avtackning av ett stort
antal förtroendevalda. Följande avtackade genom applåd av årsmötet: Stellan Spetz, Anna Börje, Ingrid Björkman (ej på
plats), Anna Sjöberg, Maud Dickson, Marie-Ann Strand (ej på plats), Anne-Marie Törnström, Bertil Hansson, Anna Lindström
(ej på plats), Anne Nordström (ej på plats), Monica Lagerquist (ej på plats) och sist men inte minst – Rolf Kimnäs!
Många gratulationer och applåder fick även Carin Mikkelä som fyllde år denna dag.
Ewa Löwdin bad att få tacka SVERAKs kanslipersonal för det arbete som utförts före och under detta årsmöte.
Slutligen tackade Annette Sjödin mötesordförande Eva Porat för ett väl utfört arbete och samtliga delegater som bidragit till
ett mycket trevligt årsmöte.
Kl. 12.12 förklarade mötesordförande Eva Porat SVERAKs årsmöte 2013 avslutat – och meddelade att lunchen nu var
serverad!

Borås 2013-03-25

SVERAKs kansli, Agneta Färdigh, sekreterare
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SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

Datum

Eva Porat, årsmötesordförande

Datum

Stellan Spetz, bisittare

Datum

Wendy Mörk, justerare

Datum

Roseanne Forslund, justerare
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